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volt, amikor a kamaraszínházban mutatta be a
zenés játékot, miközben az egynapos különb-
séggel megtartott vígszínházi premier, a Hermelin
előadása szinte elvész a nagyszínház színpadán.
Dávid Attila mesés díszlete ezért a dzsungel
benőtte, elpusztult királyvárost ábrázolja minden
jelenetben, hiszen színpadtechnikailag nincs
mód a helyszínek váltogatására, s emiatt a szo-
kásosnál is nagyobb szerepet kap a szcenika: a
telihold fénye, az állatok zölden villogó szeme a
tigris éjszakáján, az ezüstös félhomály a kobra
üregében, a piros virágként lángoló tűz az embe-
rek táborában.

Dés László muzsikája az indiai helyszín zenei
motívumai helyett a fülbemászóbb karibi dallam-
világból táplálkozik, a dalok közé bekúszik a Va-
lahol Európában hangulatából is egy parányi, s
hatásos rap- és egyéb tánczenék is színesítik az
összképet. E zenei sokféleség egyáltalán nem
zavaró, még ha Dés korábbi musicaljének zenei
igényességét tematikájánál fogva nem múlja is
felül. Békés Pál és Geszti Péter dialógusai s dal-
szövegei jól összeillenek. Mindketten eljátszanak
neves irodalmi művekből vett utalásokkal,
szóvicceiken és egyéb nyelvi sziporkáikon jókat
derül a publikum. Ilyen poén például a - feltehe-
tőleg - Békéstől származó „DzséTéKá", azaz a
Dzsungel Törvénykönyve megnevezés, a „Sír
Kán-kán", a kiművelt majomfők emlegetése, a
Hamlet-idézetek ironikus keselyűsítése, és
Geszti egyik telitalálata a „Mentünk, de meg-
jöttünk, egy majomban őrlünk" refrénű Monkey-
funky.

Imre Zoltán kitűnő koreográfiája - mint mindig
- jól igazodik a világzene áramlatát követő
muzsika sokféleségéhez, a Pesti Színház meg-
hitten szűkös színpadához s a zömében főisko-
lásokból toborzott táncosok tudásához és ifjúi
lelkesedéséhez. Az ötletesen és remek arányér-
zékkel megálmodott táncokban ennek megfele-
lően megtalálható a magyar pásztorbotoló motí-
vumaitól a hatásos revüszámok jellemző rekvizi-
tumáig minden földi jó. A sokat öltöző csoportos
szereplők kedves odaadására szükség is van,
hiszen hol a farkasvezér szólítja őket gyűlésbe,
hol majomként hablatyolnak, máskor a keselyűk
vagy az emberek csapatát alkotják.

A zene, a mozgás, Orosz Claudia jelmezei,
valamint a színészek kedvteli játéka segítségével
a szó szoros értelmében állati jól sikerült a fi-
gurák egyéniségét megragadni. Reviczky Gábor
versben beszélő, nevelési céljai érdekében mó-
kásan a boxkesztyűjével hadonászó Baluja
megrendítő, amikor barna prémgalléros bundáját
gondosan begombolgatva a halálba totyog.
Kútvölgyi Erzsébet fekete párduca az anyai sze-
retet minden gyengédségét magában hordozza -
kár, hogy a zeneszerző kissé fukar módon bánta
remekül éneklő színésznővel. Sipos András
fantasztikus revüszámot mutat be társaival a
keselyűk temetkezési jelenetében, amely az elő-

adás legötletesebb és leghatásosabb részletei
közé tartozik. Méhes László mágikus óriáskígyó-
ja nemcsak vadászzsákmányait, de a közönsé-
get is megbűvöli aprólékosan kidolgozott moz-
gásával, tar koponyáján hátul is szemeket viselő,
szeretetre méltóan hiú lényével.

Talán furcsa, hogy így lelkesülök egy zenés
játék színészi alakításaiért, de ezekben a rövidke
jelenetekben ugyanannyi - ha nem több - munka
fekszik, mint egy háromfelvonásos tragédia
előadásában, s olyan jó látni a szívvel-lélek-kel
játszás örömét és telitalálatait. Hasonló
mondható el Borbiczki Ferenc Akelájáról, Har-
kányi Endre Kobrájáról, Szervét Tibor ruganyosan
királyi Sír Kánjárólt; s megállja a helyét a nagy-
ágyúk közt a főiskolás Dányi Krisztián a kajla em-
berkölyök szerepében, valamint a szintén színi-
növendék Juhász Réka szépséges Túnaként.

Azt hiszem, nem kell nagy jóstehetség ahhoz,
hogy megjövendöljem: több főiskolás osztály fog
még felnőni ebben az előadásban...

Pragmatikus előadás
Debrecenben

Boldogult pesti úrfikoromban, amikor az opera-
műfajjal színházilag is eljegyezkedék, sokat jár-
tam a főváros két operájába. Mármint a Népköz-
társaság útjára és a Köztársaság terére. Elköte-
lezetten, ám kötelezettség nélkül kísértem akkor
figyelemmel a műfajt, hisz írnom nem kellett róla.

Történt egyszer, hogy épp a Figaro házassá-
gára igyekeztem. Színházjegyre mindig adtak
kimenőt a kollégiumban, pedig hét közben
egyébként nehéz volt késői eltávozást kicsikarni.
S ha már elengedtek, igyekeztem alaposan ki-
használni a lehetőséget: megbeszéltem egy
szép ifjú lánnyal, hogy együtt hódolunk a művé-
szetnek. A két jegy a zsebpénzemhez viszonyítva
sokba került, de azért még virágot is vettem.
Készültem nagyon. Ám a hölgy csak nem jött. A
kabátomat már leadtam (nagy nehezen a kis
csokrot is elfogadták a gardróbban), hét óra lett,
majd el is múlt pár perccel, de ő sehol. Belépőjét
sóhajtva leadtam hát az egyik jegyszedő néni-
nek, s bent vártam tovább. Nem jött, de én még
szünetben is reménykedve nyújtogattam a nya-
kamat. Elkésett, gondoltam, vagy közbejött vala-
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mi. Csak dúltam-fúltam, az egész estém el volt
rontva, az előadásra egyáltalán nem tudtam fi-
gyelni. Csak amint hazafelé ballagtam a sötét ut-
cán, s a virágot már régen egy megrökönyödött
idős néninek ajándékoztam, akkor esett le a tan-
tusz: hiszen éppen erről szól a Figaro, amit az
imént végignéztem: hogyan járatják velünk a bo-
londját a nők. Hogy minél jobban megérintenek
bennünket, annál kiszolgáltatottabbak leszünk
nekik.

Azóta sem tudok elfogulatlanul beülni egy Fi-
garo-előadásra, csak ezzel a régi bosszúsággal.
Ez azonban nemcsak emlék, mérce is. Kissé tán
szubjektív, ám nagyon megbízható mérce. Azt
kell csak figyelni, mikor felejtkezem el róla, akkor
kezd ugyanis jó lenni az előadás.

Nos, legutóbb Debrecenben erre három és fél
fölvonást kellett várnom. Először akkor fe-
ledkeztem meg róla, amikor Busa Tamás a ne-
gyedik felvonásban elénekelte áriáját. Jól énekli,
ezt énekli a legjobban, pedig a másik két ária
sokkal népszerűbb. Már Szegeden is ebben
volta legjobb, pár éve Galgóczy Judit rendezé-
sében. Egészséges, tartalmas baritonja, nyílt
tekintete s személyiségének naiv bája teszi Bu-
sát igen jó Figaróvá. Éppen ezért olyan hatásos,
amikor ez a nagy gyerek hozzávetőleg a darab
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négyötödénél hirtelen megelégeli a szerepet,
amelyet addig játszott, és egy érett férfi őszinte
felháborodásának hangján szólal meg. S nyom-
ban utána következik az ária párja is a másik
fő-hőstől. Suzanna Rózsaáriája azért rímel
Figaró-éra, mert ez is új, érzelemmel teli
hangvétel a lánytól. A darab két
főszereplőjének itt van először ideje arra, hogy
őszintén megnyilatkozzon: ne az eseményekre
reagáljon, ne csak azokhoz

viszonyuljon, hanem arról énekelhessen, ami
igazán fontos a számára. Váradi Marianna pon-
tosan érzi ennek a jelentőségét, a Rózsaáriát el-
bűvölően szólaltatja meg.

Előtte azonban nincs okunk elérzékenyülés-
re, átszellemülésre. Különösebb hibát nem tud-
nék elősorolni: korrekt, mondhatni, pragmatikus
az előadás. Zeneileg biztos, bepróbált. Kocsár Ba-
lázs kamaraméretű zenekarából csak egy-két

Busa Tamás (Figaro), Christu Olympia (Grófné)
és Váradi Marianna (Suzanna) a debreceni elő-
adásban (Máthé András felvétele)

fúvósszólam visít ki olykor bántóan. Egyébként
stílusosan, ritmusosan muzsikálnak.

Az énekesek hasonlóképpen felkészültek.
Busa Tamás mellett szegedi a grófot alakító And-
rejcsik István is. Szerényebb hangmatériával
rendelkezik ugyan, de technikája biztos, s Mo-
zart-opera esetében sokszor nem a kitűnő voce a
legfontosabb. Ugyanúgy vagy tán még jobban
célba lehet jutni, ha valaki sokszínűen, kifejezően
énekel, mintha hangja ércesen zeng. Ráadásul
Andrejcsik - Busával ellentétben - kifejezetten
nobilis alkat: termete magas, szikár, vonásai
élesen metszettek, tartása büszke. S ugyanez a
tartás és nemes hangütés jellemzi éneklését is.
Nem véletlen, hogy a két baritonistát Kocsár
együtt szerződtette. A két alakítás jól kiemeli
egymást. Egymás mellett, a másik fényé-ben
mindkettő többet mutat, mint önmagában vagy
más partner mellett. Az eltérő megjelenés és
lelki karakter, a gyökeresen más vokális
adottság eleve kijelöli a két ember viszonyát, s
elemi erővel közvetíti a darab egyik alapelemét: a
nemes-plebejus ellentétet. Nagyjából ennyi az,
aminek az előadásban mélyebb értelme van,
amit elemezni érdemes. Persze a Figaro-Alma-
viva, azaz Busa-Andrejcsik viszony már az
előző, szegedi produkcióban kialakult.

Keveset lehet elmondani a többi szereplőről.
Christu Olympia szép hangon énekli a Grófné
szólamát, ám az alak mélyebb értelméből, her-
vadó fiatalságából, az elhanyagolt feleség ma-
gányából semmit sem érzékeltet. Váradi Zita
szakszerű Cherubin, ám az alak megfelelő voká-
lis adottság híján elveszíti zenedrámai súlyát. A
kotnyeles apród Mozartnál jóval nagyobb jelen-
tőségű, mint Beaumarchais-nál. Két nagyszerű,
ellentétes karakterű áriája van. Ezeket azonban
csak a magasrendű énekművészet tudná ér-
vényre juttatni. (Megjegyzéseim az első szerep-
osztásra vonatkoznak.)

Líbor Katalin jelmezei ezúttal meglepően fan-
táziátlanok. Ezért kár volt újakat csináltatni,
megtették volna akármelyik olyan régi előadás
ruhái, amelyek korban nagyjából stimmelnek. De
Dávid Attila se sokat bíbelődött azzal, hogy kü-
lönbséget tegyen, mondjuk, a szobalány és a
szolga leendő szobája, valamint a kastély úrnő-
jének szalonja között. Terméskövet utánzó ár-
kádokat rakott össze, valami sötét gazzal benö-
vesztve. Az első emeletről belátni a falak mögé,
ezért a néző kezdettől fogva látja, mire számít-
hat. A színváltozásokat ezért bizonyos
megkönnyebbüléssel, a sikeres rejtvényfejtő
örömével fogadja. Az első pillanattól föltűnő,
mennyire forgószínpadra van kitalálva az egész.
Ám a forgót
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csak színváltozásra használják. Színpadi effek-
tusként csak a végén indul be, de akkor aztán
meg sem akar állni. Az ember folyamatosan azon
izgul, nem akad-e be egy jelmez, s jó helyen áll-
nak-e meg a falak.

Lengyel György hatvanévesen debütált ope-
rarendezőként. Ez akár eseményszámba is me-
hetne, hisz a rendezők vagy fiatalabb korban
szokták eljegyezni magukat a zenés színpaddal,
vagy pedig egy életre távol tartják magukat tőle.

A rendezés, mint már utaltam rá, nem megy
eseményszámba. Sem nem elég jó, sem nem
elég rossz hozzá. Értelmes, jó vonalvezetésű
produkció jött létre. Lengyel korrektül megren-
dezte da Ponte szövegkönyvét. Mozart muzsiká-
ja azonban nem érintette meg.

Az első fölvonásban például rutinosan építi
föl, hogyan bújik el Cherubin, majd a gróf a
karos-szék mögé, s az apród leleplezése is
hatásos. Viszont semmit sem kezd a szituáció
zenedrámai ábrázolásával, nevezetesen azzal,
ahogy a gróf fokozatosan nevetségessé válik, s
ahogy ez a nagyúr észrevétlenül átveszi a
kisstílű intrikus, Basilio dallamát.

A debreceniek Figaróját végső soron nem ön-
magában kell szemlélni, hanem az ottani opera-
tagozat többi produkciójának kontextusában. A
tavalyi érdekes saját Trubadúr, a Pécsről átho-
zott Parasztbecsület-Bajazzók, a győri Pillangó,
valamint a most következő Falstaff és a tervezett
Hoffmann meséi egységes elképzelést, az
egyes darabokon túlmutató gondolkodást, régi
szóval, műsorpolitikát tükröz. Korszakok és stí-
lusok sokszínűségét, előadásmódok változatos-
ságát, énekesek fantáziadús alkalmazását.
Azaz élő, dinamikus operajátszást.

Olvas-e Kalaf kínaiul Szegeden?

Nyaktörő vállalkozásnak tűnt, hogy Puccini Tu-
randotjának rendezését egy huszonéves de-
bütáló fiatalemberre, Kovalik Balázsra bízták
Szegeden. Enélkül is épp elég nagy a tét, épp
elég heroikus a feladat, kétséges, hogy egy sze-
gedi méretű operatársulat erői egyáltalán ele-
gendőek-e hozzá. Hogy mást ne említsek: a ha-
talmas és sokrétű kórusfeladat és a két főszerep
gigászi mérete sok színházat eleve elriaszt a
be-mutatótól. Kielégítő en megrendezni sokkal
könnyebb: ha a szereplők szép ruhákban
ügyesen le- s fölvonulnak a számtalan lépcsőn,
az már megjárja. Föltéve, ha közben Turandot
meg Kalaf elég nagy hangon fújják, Liu pedig
szépen énekel, és erős a kórus - kit érdekel a
többi? A hagyományos Turandot-előadás is elég
jól szokott működni.

Ami egy Turandot-rendezéstől kötelezően el-
várható, azt Kovalik tudja. Olyan jól, hogy szinte
beszélni sem érdemes róla. Jól állítja be, sőt jól

mozgatja a tömeget, a főszereplők vezetése sza-
batos, a színpadi látvány artisztikus, a világítási
effektusok hatásosak. Sietve leszögezem tehát:
mindaz, amit az előadásról el akarok mondani -
ezen túl értendő. Maga a produkció követeli meg,
hogy a legszigorúbb mércével mérjük. Ugyanis
mélyebb és végiggondoltabb darabértelmezésre
vállalkozik, mint az opera-előadások többsége.
Ezért maga teremti meg az igényt, hogy ugyan-
ezen a szinten próbáljuk végiggondolni.

A Turandot története mese, és a mesét nem
az okság elve működteti.

„Nem mese ez, gyermek!" - mondja a szegedi
előadás, még mielőtt egyetlen hang is meg-
szólalna. A függöny előtt, a rivaldával párhuza-
mosan földbe szúrt dárdák sorakoznak, rajtuk az
elbukott hercegek levágott feje virít. Csak
egyet-len dárda üres, az se sokáig: az első
fölvonás közepén máris jön a perzsa herceg, a
legutolsó, aki nem tudta megfejteni Turandot
rejtvényeit; viszik a vesztőhelyre őt is. Kovalik
ehhez a hagyományosan statisztaszerephez is
hozzáad egy emberi gesztust: Kalaf odalép, és
némán megöleli. Különösen annak beszédes ez
a szomorú mozdulat, aki ismeri a darabot, és
tudja, hogy később az Ismeretlen herceg is
kockára teszi az életét.

A szerencsétlen perzsa hercegnek lecsapják a
fejét, majd lándzsára tűzik, a többi közé. Betelt a
tér, elfogytak a dárdák, nincs hely több fejnek. A
nép nyugtalan, szeretné már végét látni a vér-
ontásnak, a császárnak is elege van az állandó
próbásdiból, bűntudat gyötri a kivégzések miatt.
Ezért a három miniszter, aki szintén békességre
és nyugalomra vágyik, megsegíti a szerencsét.
Második fölvonás eleji nagy tercettjük laza epi-
zódként kapcsolódik a műhöz; lazításként mint-
egy a később fokozódó izgalmakhoz.

Kovalik azonban ebben a jelenetben váratla-
nul színre hozza Kalafot: a három miniszter föl-
nyitja előtte a három titkos aktát, elárulja a kérdé-
sek megfejtését. Hatalmas, finoman rovott kan-
dzsikkal van odapingálva a három szó - Kovalik
alaposságát ismerve valóban az a három szó,
amely majd később elhangzik. Kalaf riadtan
szeme elé kapja a karját, majd dühösen távozik.
Mehet is, hisz Puccini nem ezt a mozzanatot írta
be-le a jelenetbe, énekelnivalója nincs. S közben
az ember azon töri a fejét, vajon a tatár herceg
ismeri-e e furcsa jeleket, olvas-e kínaiul? Nehéz
volna ostobább kérdést föltenni magunknak a mű
kapcsán. Nincs is rá felelet, de következménye
sincs a dolognak az Ismeretlen herceg
viselkedésé-ben: a próbajelenet nagyjából
ugyanúgy zajlik le, ahogy szokott.

S ez baj.
Azok, akik jól ismerik a Turandotot, főként

azon vitatkoznak, hogy szabad-e ennyire bele-
avatkozni a műbe. Természetesen szabad. A ki-
fogás éppen az lehet, hogy ez az érdekes ötlet
nincs végiggondolva, Kovalik nem számol dön

tése következményeivel. S az ember elgondol-
kozik, miért történt ez így: azért-e, mert a rende-
zőnek nem volt további ötlete hozzá, vagy azért,
mert nem is lehet mit továbbfűzni? (Egy másik
példa: Timurt általában vaknak játsszák. Kovalik
szerint az elűzött király nem vak, a szövegben
semmi sem utal erre. Igaza van, csak ebből me-
gint nem következik nála semmi Timur viselke-
désére vonatkozóan. Persze ez részletkérdés. A
másik viszont elég fontos.)

Turandot kérdései megfejthetetlen kérdések,
nyilatkozta a rendező, nem lehet kitalálni őket,
csak így, egy kis csalással. Kovalik nem hisz ab-
ban a nagy szerelemben, amelynek egyik legbiz-
tosabb jele épp az, ha két ember ugyanarra gon-
dol. Az egyik föltesz egy megfejthetetlen kérdést,
s a másik megfejti. Mert ugyanarra a srófra jár az
agyuk. Turandot hisz ebben az érzésben, ezért
választja a férjkeresésnek ezt a szokatlan és
meg-lehetősen nagy halandósággal járó formáját.
Puccini is hitt benne, ezért akarta
megkomponálni a mesét, de sajnos nem sikerült
neki. A zárókettőst nem tudta megírni, s ezért
nincs rá zenei bizonyítékunk, hogy hitével
kapcsolatban igaza lett volna. Sőt! Éppen hogy
ellenbizonyítékunk van: a szerző kudarca. Ezért
Kovalik fölfogása kiábrándít, de egyszersmind a
mű lényegére tapint. Az előadás végén az ember
csalódást érez, de aztán kénytelen igazat adni a
rendezőnek.

Persze könnyű mindezen merengeni így, hogy
a filozofálgatás hátterében egy jól fölépített,
látványos előadás jött létre. Szendrényi Éva lép-
csőrendszere az első felvonásban mélyebb
színpadot kívánna. A sokféle emelő, süllyesztő
annyira lefoglalja a színpad hasznos részét,
hogy a kórus csak összezsúfolva fér be, a fősze-
replőknek pedig időnként csak a rivalda előtti
egyméteres sáv marad. Ennek a szűkösségnek
időnként jelentése is támad, például amikor a
nép élő falként zárja el Kalafot a palotától a levá-
gott fejek vonalában. Egy kis képzelőerővel azt is
mondhatnánk: Kalaf, Timur és Liu nem fér bele
ebbe a világba. Szerintem prózaibb a dolog: a
zsúfoltság a felvonás nagy részében kényszere-
dett érzést kelt.

A második és a harmadik felvonásban hátrább
kerül az építmény, s levegősebbé válik a tér. A
Ping, Pang, Pong tercett alatt lehúzzák a vasfüg-
gönyt, így jön létre annak a szobának a kicsi, intim
tere, ahol a három politikus civilbe vált: levetkőzik,
lemaszkol, boldog öregkorról ábrándozik.

Ám ebben a jelenetben is ott maradnak a lán-
dzsák a fejekkel. Pang az egyikre föl is akasztja a
kabátját, majd később, amikor rádöbben, hova
tette, szégyenkezve veszi le róla. A tér tehát jel-
képes. Nem helyet ábrázol, hanem a darab
motívumait rakja össze. Feljön a hold: fehér
ruhás hölgy képében lebeg át a szín fölött a
megfelelő pillanatban.

A magyar operarendezés legfrissebb generá-
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ciójának legjobbjait, Galgóczy Juditot és Kerényi
Miklós Gábort egyfajta képszerű realizmus jel-
lemzi. Ebbe belefér persze az álmok világa, a
képzelet vagy a vágyak színpadi megjelenítése
is, ám a lényeg mégiscsak a tér konkrétsága és
logikus rendszere. Kovalik mintha ebben a tekin-
tetben új irányt képviselne: egyfajta képtelen
szürrealizmust. Gyakran olyan képeket alkot,
amelyek cseppet sem reálisak, szavakkal nehéz
lenne leírni a jelentésüket, ám a hatásuk mégis
erős és hiteles. Erre legszebb példa a harmadik
felvonás nyitóképe. A finoman áttört lépcsők kék
ellenfényben látszanak, az egyik korláton Kalaf
hanyagul ülő alakja árnyképként rajzolódik ki - a
színpad előterében pedig ott fekszik fekete
ruhában a teljes női kar, s azt énekli: meg fogunk
hal-ni. S ha tetszik, jön hozzá egy poén is, amint
Kalaf elkezdi áriáját: „Nessun dorma - Senki
sem alhat". Erre a kórus lassan fölemelkedik.
Kár, hogy a publikum nem ért olaszul.

Az előadás legerősebb színpadi pillanata az
első felvonás vége, amikor az Ismeretlen herceg
jelentkezik a próbára. Kalaf három gongütése

Jelenet a Turandot második felvonásából
(Miskolczi Róbert felvétele)

után a színpad közepén hatalmas blende nyílik ki
vakító ellenfényben, ez nyeli el a herceget. Ki-ki
ízlése és fantáziája szerint gondolhatja a csodák
kapujának vagy hatalmas vaginának, a lényeg,
hogy igen erős effektus, s végletes elkülönülést
jelez. Mintha Kalaf valamely szörnyeteg barlang-
jába, vagy egy másik világba lépne át, ahonnan
nincs visszaút. Liu kétségbeesetten utána is
nyúl, de kezét nem tudja elérni, s a blende
visszazárul. Egy reális színpadon ezek után
elképzelhetetlen volna, hogy Liu, Timur vagy a
nép ismét testközelbe kerüljenek Kalaffal. Ahol
ilyen végletes az elkülönülés, ott átjárás sincs; a
felvonásvégi effektus lényege épp az, hogy a
herceg elszakadt eddigi világától. Márpedig a
következő felvonásban, a próbajelenet alatt
Kovaliknál ez a találkozás minden aggály nélkül
végbemegy. Ekkor érezhető legerősebben az a
bizonytalanság, amelyet reális és jelképes
keverése okoz.

Ilyen erős effektust a rendező többé már nem
tud teremteni. De azért a fináléra is tartogat né-
hány érdekes gesztust. Liu öngyilkossága után
Timur például leköpi a fiát, majd elhagyja a színt.
Hogy a lányt halála után nem viszik ki, ez ismert
patron. S talán nem elég nyilvánvaló és hangsú-
lyos az sem, hogy Turandot hívására Kalaf - át-
lép rajta. De ahogy a boldog hercegi pára kézfo-
gó pillanatában visszanéz a halott rabszolga-
lányra, az azért éreztet valamit az úgynevezett
megoldás ellentmondásosságából.

A szereplőkről színházi szemszögből keve-
sebb érdemlegeset lehet mondani. Úgy tűnik,
Kovalikot erősen lefoglalta koncepciójának meg-
valósítása és a tömegek mozgásának betanítá-
sa, s így az emberi kapcsolatok kibontására, a
pontos jellemrajzokra kevesebb ereje vagy ideje
jutott. Azért látunk néhány eredeti gesztust. Ezek
közül talán a legszebb az első csók után Turan-
dot és Kalaf megbűvölt „szájőrző" mozdulata.

Fölvillanyozó előadás. Miközben egyetlen pil-
lanatra sem ábrándít ki, folyamatosan gondolko-
dásra késztet.
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A szereposztás mai magyar viszonylatban ki-
űnőnek mondható. Ha úgy vesszük, a két gárdá-
an három „nem szegedi" van. Viszont mindhár-
an állandó vendégnek tekinthetők, akikkel ez a

ársulat folyamatosan számol, s akiknek karrierje
zámos ponton kötődik a színházhoz. Fölvonul-
attak két jó Turandotot, egy régit: Misura Zsu-
sát, és egy újat: Szilfai Mártát. Ugyancsak Sze-
eden debütált Kalafként az utóbbi időben hős-
enorkodó Bándi János, akinek teljesítménye
gyelőre felemás: a maga által megszabott nagy
angerőt és széles éneklést nem minden elő-
dáson bírja végig. De van egy megfelelő „saját"
alafja is a produkciónak: a délceg Vajk György,
kinek tenorja fényesebb, ám iskolázatlanabb.
ámossy Éva és Szilágyi Erzsébet csalódást
eltett, pedig a papírforma szerint Liut
ényegesen könnyebb találni, mint Turandotot
agy Kalaf ot. A hatás fontos tényezője a
agyszerű együttes munka, mely az összes
zereplőt és a kórust jellemzi. Nem sok operai
art találni ma, mely olyan szívesen és
ehetségesen hajtana végre színészi (sőt ez
setben időnként táncos, pantomimes)
eladatokat, mint a szegedi. Molnár László
iztos kézzel tartotta a partitúra arányait.
ásoddirigensként föltűnt Gyüdi Sándor, aki

okkal hatásosabban szólaltatta meg a Turandot
agyszabású világát, mint az olasz vígoperákét.
A produkció folytatta a szegedi operatársulat

eneileg színvonalas, színpadilag érdekes elő-
dásainak sorát. A színház januártól hivatalba

épett új vezetése remélhetőleg ezt a hagyo-
ányt viszi tovább. Az viszont szinte bizonyos,

ogy építeni foga most fölavatott nagy tehetségű
endezőre, Kovalik Balázsra.

ozart: Figaro házassága (debreceni Csokonai Szin-
áz)
ramaturg: Duró Győző. Díszlet: Dávid Attila. Jelmez:
íbor Katalin. Karigazgató: Gulyás Lajos. Koreográ-

us: Nagy György. Játékmester: Czeizel Gábor. Világí-
ás: Dombrády Csaba. Vezényel: Kocsár Balázs -
artal László. Rendezte: Lengyel György.
zereplők: Andrejcsik István - Wagner Lajos, Christu
lympia - Papp Vilhelmina, Váradi Marianna - Zalay
ídia, Busa Tamás - Ürmössy Imre, Váradi Z i t a - Ko-

onits Klára, Tréfás György, Mohos Nagy É v a - Simon
atalin, Böjte Sándor - Vadász Dániel, Kertész
amás - Szűcs Ferenc, Gál Erika - Molnár Marica.

uccini: Turandot (Szegedi Nemzeti Színház) Díszlet:
zendrényi Éva m. v. Jelmez: Jánoskuti Márta m. v.
arigazgató: Gyüdl Sándor. Asszisztens: Toronykői
ttila. Vezényel: Molnár László - Gyüdi Sánd o r -
oczka Ferenc. Rendezte: Kovalik Balázs m. v.
zereplők: Misura Zsuzsa m. v. - Szilfai Márta m. v.,
árdi Sándor, Szakály Péter - Altorjay Tamás - La-
orfalvy Soós Béla m. v., Bándi János - Vajk György,
ámossy Éva - Szilágyi Erzsébet- Vajda Júlia, Vág-
egyi Gábor-Andrejcsik István, Piskolti László - Fe-
ete Imre, Réti Csaba - Kovács Hegedűs István, Kő-
ári Csaba.

Mitológiai témák es alakok színrevitele
velhetően a legkényesebb rendezői feladatok
közé tartozik. Nemcsak az egy-egy
kultúrkörbe illeszkedő mondavilág és mitológia
szövevényessége nehezítheti meg az efféle
témát feldolgozó színpadi művek befogadását,
hanem a mondabeli hősök jellemének,
karakterének drámai meghatározottsága,
lényegi állandósága s ebből fakadó drama-
turgiai egyértelműsége is. A rendező csak egy-
egy mondabeli drámai hős eleve adott karakte-
rén belül mozgathatja s ruházhatja fel hús-vér
jellemvonásokkal figuráit, miközben a minden-
kori néző drámatörténeti járatosságát bizonyos
mértékig adottnak kell tételeznie: a mitologikus
nyelv épp ajátszók és a befogadók közös tudása
révén válik elevenné.

Az európai kultúrhagyományban gyökerező

Lázár Kati (Morgause) és Mihályfi Balázs (Sir
Mordred)

mondavilág színrevitele azért is kíván a
társulatoktól fokozott szellemi koncentrációt és
kiemelkedő felkészültséget, mert a mitologikus
darabok sajátos szimbolikája, az utalások,
motívumok öntörvényű rendszere másfajta
színpadi hatásmechanizmus szerint működik,
mint a tradicionális színházi konvenciókat
követő színdarabok esetében.

Jól tudhatta ezt Hargitai Iván, az Új Színház if-
jú rendezője, amikor Duró Győző dramaturggal
szövetkezve a jellegzetes kelta mondavilág
Tankred Dorst által óriás drámává formált
változatának színrevitelére vállalkozott. A
Merlin avagy a puszta ország című mű annak
idején Péter Zadek felkérésére készült, eredeti
terjedelmében háromszáznyolcvan oldalra
rúgott és a németországi bemutató kilenc órán
át tartott.

Az Új Színházban két részre, három és fél órá-
nyi időtartamra tömörítve játsszák Dorst világhí-
rű drámáját - s az így is alig elviselhetően
hosszadalmasnak, vontatottnak, szétesőnek
tűnik, arról nem is beszélve, hogy az általam
látott elő-

K O V Á C S DEZSŐ

A KEREKASZTAL BOHÓCAI
TANKRED DORST: MERLIN AVAGYAPUSZTAORSZÁG


