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Az ínség találékonnyá is tehet. Tasnádi Márton,
a Békés megyei Jókai Színház művészeti
vezetője, Londonban járván kötelességszerűen
megnézte Az Opera-ház fantomja című
monstre sikermusicalt, és úgy döntött: ezekben
a mostoha időkben, amikor a szórakoztató
művek iránti igény nagyjából ugyanakkora, minta
célnak megfelelő új művek hiánya, előállít
szerényebb kivitelben egy házi fantomot. Vette a
fáradságot, és átrágta magát az alapművön:
Gaston Leroux 1911-ben megjelent
horrorbestsellerén, majd fogta magát, és
színpadra írta. A zenéért sem devizában rovan-
dó le a jogdíj, mivelhogy itt Andrew Loyd
Webbernek egyetlen taktusa sem hangzik el,
Gounod, Bizet és Gluck jogutódai pedig már nem
jussolnak.

Az adaptáció kétségkívül ügyes munka. A
koncepciónak hasznára vált, hogy gyakorló
szín-házi ember és nem gyakorló színpadi szerző
írta: friss, fordulatos, színszerű és trouvaille-
aiban kellemesen naiv; úgy tűnik, Tasnádi maga
sem

Magyar Tivadar és Sivók irén Az Operaház fan-
tomjában

volt tisztában vele, mikor talál telibe, s mikor kong
üresen a szövege. Ámbár a kanavász megszö-
vése után nem ártott volna konzultánsként
mégiscsak bevonni egy írót - akkor, amikor az
már nem ronthat rutinjával az
alapelképzelésen, a csontvázra viszont, ahol
szükséges, valamivel több húst visz fel.

A gyakorló színházi ember főleg az első rész-
ben van elemében, amikor a fantom csak egyik
szereplője egy fordulatos, eleven kulisszák mö-
götti zsánerképsornak, amely meg van tűzdelve
bennfentes atelier-humorral, ismert, de a nézőt
mindig érdeklő háttérintrikákkal. A párizsi Opera
és a békéscsabai színház között elvégre csak
nagyságrendi különbségek vannak, s így az író-
rendező és a színészek otthonosan mozognak
ebben az első részben, ahol a fantomnak egé-
szen sajátos szerep jut: afféle rejtőzködő fődra-
maturg ő, aki a magasból leereszkedő avagy tál-
cán beküldött üzeneteivel irányítja, méghozzá
profi módon és szigorúan művészi szempontok
alapján, a színház műsortervét, játékstílusát,
szereposztási gyakorlatát és egész üzemmene-

tét - nem egy színházra ráférne, hogy pincéjé-
ben ilyen fődramaturg kísértsen.

Ami a feldolgozás alaphangját illeti: e részben
úgy tetszik, mintha Tasnádi tudatosan kerülné a
horror, a rémdráma kellékeit. A szereplők jófor-
mán természetesnek veszik a fantom láthatatlan
jelenlétét, sőt még a jövevény, Christine Daaé, a
parasztlányból lett énekesnőjelölt sem árul el
semmi meglepetést, amikor egy ismeret-len
álarcos ajánlkozik énektanárjául; nyilván fel-
tételezi, hogy a nagyvárosban, s kivált egy ekko-
ra, varázslatos teátrumban sok furcsaság előad-
hatja magát.

A második részben ez a hűvösen tárgyilagos
alaphang persze már nem tartható, hiszen itt a
kulisszák közül nekünk is le kell ereszkednünk,
főhőseinkkel együtt, az Opera titokzatos pincela-
birintusába, a fantom birodalmába (bár illendőbb
a figurát a színpadhoz híven polgári nevén: Erik-
ként aposztrofálni, hiszen Tasnádi mindent elkö-
vetett a szörnyalak humanizálására). Az előadás
azonban e szakaszban is ügyel, nehogy az alap-
hangot túlságosan meg kelljen törnie. Ezért he-
lyez nagy hangsúlyt a családi drámára, amely in-
tim, szinte realisztikus jelenetekben fejlik ki
előttünk: egyrészt Polignynek, az Opera addigi,
az első részben elcsapott igazgatójának, a
fantom vér szerinti apjának és torzszülött fiának
különös, szemérmesen gyengéd, az egyik
részről égő önváddal, a másikról csendes
szemrehányással átszőtt viszonyára; másfelől
Christine és Erik, a fantom érzelmi kapcsolatára.
És leginkább ez utóbbi ponton jött volna jól az író.
Christine ugyanis Tasnádi verziójában két férfit
szeret: a fantomot, akihez a mester, majd az
élet-mentő iránti hála, a titokzatos lény iránt
feltámadó kíváncsiság és a szerencsétlen iránti
részvét fűzi, s Raoult, az ifjú grófot, akihez mint
jóképű, gazdag nagyvilági fiatalemberhez
„normális" női érzelmek vonzzák. Ez a kettőség
azonban meg-lehetősen tisztázatlan; már-már
úgy tűnik, hogy ha a lerántott álarc alatt csak
egy kicsivel is kevésbé ijesztő arc rejtőznék,
Christine a maga fantomjának nyújtaná kacsóját.
Utalhatna például a szöveg Christine anyáskodó
hajlamára is (úgy tetszik, bár ez lehet
átgondolatlan véletlen is, hogy a gróf is fiatalabb
nála, legalábbis a fel-idézett gyerekkori idillben a
fiúcska az apróbb növésű); hiszen a lány a
pincében magára ölti Erik táncosnő anyjának
gondosan őrzött jelmezét. A „romantikus
rémdráma" (ahogy ez a szín-lapon áll) persze
nem tűr túl bonyolult érzelmeket - de hát ezt a
bonyolultságot maga Tasnádi alapozza meg,
csak épp meggyőzővé tenni nem tudja. Írói-
dramaturgiai átgondolásra szorulna az
összecsapott finálé is: Christine túl gyorsan,
minden látható megrendülés, vagy akár csak az
ügy gondolati feldolgozása nélkül pattan fel a sa-
ját apja által lelőtt Erik holtteste mellől, hogy
Raoul gróffal tova lejtsen. Szegény fantom - en-
nél azért többet érdemelt volna!
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A FANTOM IS CSAK EMBER
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Kulcsár Lajos, Holl Zsuzsa és Jancsik Ferenc

Mindenesetre az a tény, hogy e romantikus
rémdráma kapcsán teljes komolysággal vethe-
tők fel dramaturgiai problémák, arra utal, hogy itt
igényes és méltánylást érdemlő vállalkozás
ment végbe; Tasnádi és színháza több műgon-
dot fordított erre a gyanús hangzású, szégyente-
lenül kasszaszempontú produkcióra, mint szá-
mos jobban jegyzett színház a maga márkásabb
anyagból készült műsordarabjaira.

Érződik ez a műgond az ugyancsak Tasnádi
jegyezte előadáson is, amely hiteles helyszínek-
be ágyazott, jól pergő képekben tolmácsolja a
mesét, és nemcsak az első rész színházi világát
humanizálja, hanem a második virtigli rémdrá-
máját is. Jelesen működik a technika is, már-már
a fényűzés benyomását keltve: még a csillár is
leszakad, ami nem csekélység, és a
processzusban a képzeletszerűség is szóhoz jut:
mivel a csillár a nézők feje fölött lóg, a színpadon
először csak imbolygó árnyékát követhetjük
szemmel, hogy aztán váratlanul lefelé és előre, a
szín-padra lendüljön a hatalmas aranyozott
szerkezet

- kár, hogy mint nem egy részlet, ez is el van
kapkodva, még fel sem igen fogtuk, mi történt,
máris vége a felvonásnak, és a gyorsan lecsapó
zenei effektus magába nyeli a robajt. Valószínű,
hogy Tasnádi egyszerre tartotta hatás melodra-
matikus kiélezésétől és a technika megbízhatat-
lanságától. Ami az előbbit illeti, fölösleges a túl-
zott aggályoskodás: ha egyszer vállalta a műfajt,
bátran vállalhatott volna a stíluseszközökből is
többet, azon a finoman humanizált, átélhető tó-
nuson belül, amelyet amúgy sikerrel talált meg
magának.

Csik György szuggesztív szcenikája a
kulisszák világának titokzatosságából
eredezteti a pince mint szerves folytatás
titokzatosságát. Az egyetlen igazán
természetellenes helyszín a „mintha"-erdő: a
zöldes fénnyel megvilágított, gyűrt ezüst
fóliapannók a köztük felállított kitömött
állatokkal, de ez is inkább operába illő
díszletnek tetszik, s nem ok nélkül: amikor az
örökre a pincébe rekesztett Erik egy darabka
szabad őstermészetet szeretne varázsolni ma-
ga köré, érthető, hogy élmény híján fantáziáját az
annyiszor látott operai díszletek termékenyítik

meg; s hogy ide invitálja madárfüttyös-piknikes
erdei sétára szíve választottját, abban - rém-
dráma ide, rémdráma oda - v a n valami őszintén
megrendítő. Hasonlóképp bármily Victor Hugó-
ian „szörnyborzasztó" is a történet, mérget koty-
vasztó cigányasszonnyal, torzszülött csecse-
mővel s a pincében haldokló félőrült anyával,
amelyet Poligny a múltról előad, az apa-fiú vi-
szonyban ismerős, igaz nemzedéki vonzások és
taszítások öltenek testet -- azt hiszem, a legcini-
kusabb bennfentesnek sem jutna eszébe kivi-
hogni a szereplőket.

A legmeggyőzőbbek azok a jelenetek, amikor
Tasnádi három főszereplőjét és a néma szerep-
lőket mozgathatja: a „szólisták" villongásait né-
mán, egy-egy spiccel vagy piruettel lereagáló két
balerina például hibátlan munkát végez. Jancsik
Ferenc mint Poligny az öreg Germont konvenció-
iból merít, de azokat szolidan, egyszerűen, az
őszinteség hatását keltve tudja alkalmazni. A
Christine-t alakító Sivók lrénnel feltétlenül nyert a
társulat: bájos, természetes, van benne valami
csendes méltóság is, és nagyon szépen énekel.
Tasnádi sok operai betétet használ, elsősorban
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Sivókkén ésDégi János
(IlovszkyBéla felvételei)

Gounod Faustjából, s ez azért gyümölcsöző ötlet,
mert Christine és Margit alkatában sok a rokon
vonás; a többször is előadott ékszeráriának
színpadi feszültséget ad, hogy a falusi kislányt is
éppúgy elkápráztatják Párizs és az Opera fényei,
mint Margitot az ékszerek, nem szólva arról, hogy
ő is rálelt a maga nagyúri lovagjára. Írói
segítséggel talán még több feszültséget is ki le-
hetett volna csiholni Faust és a csélcsap szok-
nyapecér hírében álló Raoul gróf hasonlóságából.

Az Eriket alakító Magyar Tivadarról köztudott,
hogy rugalmas, tehetséges, gondolkodó színész;
furcsa mód ezúttal némileg saját lehetőségei alatt
marad. Pedig megjelenése illúziót keltő; Tasnádi,
szellemes ötlettel, mindjárt négy maszkot is
juttatott neki: egy testszínűt, egy fehéret, egy
feketét meg egy aranyszínűt, s még annak is
megvan a dramaturgiája, hogy mikor melyiket
hordja: az arany az ünneplőmaszk, ezzel ül be a
fantom a számára rezervált páholyba, a testszínű
„házi" viseletre szolgál, a feketével inkább im-
ponálni akar, a fehérrel meg ijesztgetni. És nem a
mimika ilyetén elrejtése miatt halványabb ezúttal
Magyar Tivadar játéka; inkább azt hiszem, a ren-
dezővel együtt túl sokat töprengett azon, miként

kerülhetnének el minden olcsó hatásvadászatot,
mígnem a végén már csaknem olyan csendes és
jól nevelt lesz, mint egy molière-i szerelmes. Az
alakításra is áll, amit a csillár kapcsán megje-
gyeztem: azért a humanizált fantom is elsősorban
fantom, mint ahogy a diszkrét csillárszakadás is
elsősorban teátrális katasztrófa.
Ám az igazi gondok a többi szereplőnél kez-

dődnek, akik a mégoly egyszerű és sommás jel-
lemábrázolási feladatokkal sem tudnak megbir-
kózni. Hiszen itteni alakítása nyomán Sivók
lrénről vagy Jancsik Ferencről sem tudhatni
igazán, bonyolultabb feladatokra is alkalmas,
jelentős színészek-e, és ez adott esetben
csöppet sem baj; tökéletesen elég, hogy
világosan, egyszerűen és őszintén vezetik elő a
rájuk bízott műfajhű típust, a sokkal több már
kevesebb lenne. A többi színész viszont ilyen
értelemben sem teremt figurát, kivéve a
vetélytárs intrikus díva, Carlotta alakítóját, Holl
Zsuzsát, aki azt játssza, amit kell, csak nem úgy,
ahogy kellene: belső hitel nélkül, sablonokra
játszik rá.
Mások alig játszanak valamit is. Az első jele-

netben például a Carment próbálják, és André, a
rendező (Kalapos László) elégedetlen, mert te-
noristája (Géczi József) csak szépen, de minden
átélés nélkül énekli a virágáriát; ezért ő maga -
potrohos idősebb emberke - énekli-játssza elő a
szerepet. A jelenet hatástalanul pereg le a

közönségről, mert sem Géczi József nem tudja
eljátszani azt, hogy nem játszik, sem Kalapos
László azt, hogy rájátszik, méghozzá alkatához
nem adekvátul. Kulcsár Lajos (Firmin, az új di-
rektor) és Dégi János (Raoul gróf) pedig akárha
jelmezbálon volnának: civil fiatalemberek, akik
még a jelmezt is rosszul viselik - Kulcsárról árul-
kodón rí le, mennyivel ifjabb a szerepénél, Dégiről
meg az, hogy legszívesebben farmerbe bújna -,
az emberábrázolás kötelme meg kivált feszé-
lyezni látszik őket.
A vállalkozás azonban fogyatékosságaival együtt
is tűzbe hozta a házat színültig töltő közönséget,
és bátorságával, eredetiségével mintául
szolgálhat a hasonló gondokkal küzdő szín-
házaknak; a szövegkönyvet pedig akár át is ve-
hetik.
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