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Meglesni a zseniális művészt csábító
lehetőség a témaszegény, de sikerre áhítozó
színpadi szerző számára: megfigyelni,
lekottázni a művész műhelytitkait,
rögzíteni vívódásait, a megértésért folytatott
lankadatlan külső, illetve a haszontalan hang-
szerré fakuló, mindörökre tovatűnő hangjával
vívott belső küzdelmét. Valószínűleg Maria
Callas telt házakat vonzó, évtizedek óta töretlen
fénnyel ragyogó neve, valamint a fenti „komoly"
mondanivalót hordozó dráma lehetősége csábí-
totta Terence McNallyt,
és így született meg ez a
közepesnél is közepe-
sebb, egydolláros pszi-
chologizálást, brosúra-ízű
bölcseletet és hollywoodi
művészmelodrámát
ötvöző színmű.

Az eredeti koncepció -
emberközelbe hozni a
művészt, gondjai, min-
dennapjai részesévé
tenni a nézőt, de úgy,
hogy a mítosz is töretlen
maradjon - természete-
sen akár színvonalas
művet is eredményez-
hetne, ehhez azonban
McNally tehetsége, úgy
látszik, nem elegendő. A
belső konfliktus hiteles
ábrázolása helyett elna-
gyol, illusztrál - pedig
egyéb valamirevaló
konfliktus híján (a
dramaturgiai alaphelyzet, a nagy énekesnőnek és
kis tanít-ványainak viszonya ugyanis nem vezet
sehová, nem válik szituációvá) ennek a
konfliktusnak kel-lene mozgatnia, feszültséggel
megtöltenie a darabot. A szerző olyannak akarja
elénk állítani a nagy dívát, a „szent
szörnyeteget", amilyennek a legenda és a
visszaemlékezések megőrizték; inkább az
embléma, semmint a valódi személyiség érdekli.
Az egyik oldalon unalomig ismert klisék
monoton ismételgetése (hisztéria, elviselhetet-
len erőszakosság, többnyire taszító nárcizmus:
miféle pedagógus az, aki miután végre szóhoz
engedi jutni agyonterrorizált tanítványait. nem
figyel az előadásukra, ehelyett a saját dicső múlt-

ján ábrándozik?); közben pedig elmarad a másik
oldal érzékeltetése, a fénylő tehetségé, a művészi
alázaté, tudatosságé és önfegyelemé, pedig ez
tenné lehetővé az egyensúlyt, a Callas-figurával
való azonosulást. Igy a színpadon csupán a
prima donna sokszor látott, ellenszenves karika-
túrája marad. Az a tény, hogy Callas személyisé-
ge és életútja mindig is egy görög végzetdrámára
emlékeztette híveit és krónikásait egyaránt - Pier
Paolo Pasolini nem véletlenül bízta rá Médeia
szerepét a filmváltozat elkészítésekor -, még

Fellegi Ádám (Kísérő), Kútvölgyi Erzsébet
(Callas) és Pápai Erika (Sharon Graham)

nem jelenti azt, hogy egy gyengécske mű szalon-
képesítésére is alkalmas tárgy volna.

A McNally által rögzített kurzus valóban léte-
zett: az énekesnő 1971-72-ben, karrierje utolsó
szakaszában, amikor a pódiumon már csak ön-
maga árnyaként létezett, két tanfolyamot tartott
a New York-i Juilliard Zeneakadémián, gondosan
kiválasztott hallgatók számára. A kuriózumnak
számító órák nyilvánosak voltak, s érdeklődő-
ként olyan hírességek is megjelentek, mint Pla-

cido Domingo vagy Lilian Gish; az órák némelyi-
két tévékamerák rögzítették, és a felvételek
megőrizték Callas tanári stílusát, módszerét, az
órák hangulatát.

A Pesti Színház darabválasztása még a mű
fogyatékosságainak ismeretében is érthető:
Callas neve egymagában vonzerő, rajongói felte-
hetően hosszú sorokban zarándokolnak el majd a
színházba. Emellett adott egy nagy formátumú
szerep(kezdemény), amelyet egy hasonlóan nagy
formátumú, tehetséges színésznő képes lehet
megtölteni a szövegből hiányzó élettel,
szenvedéllyel, őszinteséggel. (Jó példa erre,
hogy ezekben a hónapokban Párizsban Fanny
Ardant élete talán legnagyobb színpadi sikerét
aratja ugyanebben a szerepben.) Kútvölgyi Er-
zsébet személyében a Pesti Színház is rendelke-
zik olyan színésznővel, akit egyénisége, képessé-
gei predesztinálnak Callas szerepére, alakítása
ezúttal azonban a vártnál halványabbra, egysí-
kúbbra sikeredett. Mintha a szövegen túl a ren-
dezés sem adott volna túl sok fogódzót a szí-

nésznőnek- mindamellett
így is akadnak az elő-adásnak olyan pillanatai,

amikor Kútvölgyi, va-
lószínűleg beleérző ké-
pességének, azonosulási
készségének köszönhe-
tően, képes szinte a szö-
veg ellenében Maria
Callasszá válni, amikor
valami többet is ad, mint
hisztérikus toporzékolást,
indulatos gesztikulációt,
egyhangú kiabálást. Jelen
sorok írója csak sajnálni
tudja, hogy nem adatott
meg számára egy

valódi Callas-szerep,
egy valódi drámában,
valódi helyzetek között.

A Mesterkurzus for-
mailag pontosan követi a
foglalkozásokat, bevon-
va a játékba a közönséget
is: Kútvölgyi-Callas úgy
vonul be a színpadra,
mintha csak az órára

érkezett volna, a közönség pedig szorongó fiatal
énekesek, kíváncsi milliomosok, beavatott újságírók
hadává változik - a helyzet már nem is lehetne
hitelesebb. McNally minden percben igyekszik a
szánkba rágni, hogy műve szempontjából döntő
jelentőségű a kurzus szó: ebben a másfél-két
órában nem kevesebbet, mint életleckéket, afféle
gyorstalpaló tanfolyamot kíván adni nekünk művé-
szet, élet, elmúlás tárgykörökben. Egyéb korlátaitól
eltekintve a szerző már csak azért is lehetetlen
feladatot tűzött maga elé, mert Callas alapvetően
nem verbalizálható, érzéki zsenialitását intellek-
tuális úton próbálta megközelíteni.
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A Marton László által rendezett előadás kor-
rekt, ízléses, bár talán a lehetségesnél statiku-
sabb, s feszültség helyett stílusos unalom jellem-
zi. Hibája, hogy meg sem próbál javítani a
McNally-szöveg kirívó banalitásain, erénye, hogy
mindennek ellenére képes kellemes, fogyasztha-
tó előadást nyújtani nézőinek. A produkciónak
egyetlen olyan mozzanata van, amely bizonyos
rendezői átgondoltságról árulkodik, ez pedig a
Callas és két tanítványa, a főiskolás Homonnay
Zsolt játszotta ambiciózus tenor és a Pápai Erika
alakította öntudatos fiatal szoprán közti viszony.
Előbbit Callas szenzációs őstehetségként ünnep-
li, ő az egyetlen, akit nem aláz meg a darab
folyamán, hanem sikert és karriert jósol neki, míg
a Lady Macbethként tündöklő Sharont erőtlen
hangnak titulálja, és mindörökre eltanácsolja a
fajsúlyosabb szerepektől. Nos, az általam látott
előadáson Homonnay ugyancsak vitatható for-
mában, hamisan és erőlködve énekelt, míg Pápai
Erika különösen érett és színvonalas produkciót
nyújtott (igaz, akik tavaly láthatták kidolgozott és
ugyancsak magas színvonalú, már-már operai
énekkultúráról árulkodó Alma Mahler-alakítását
a Thália Stúdióban, azokat ez a sajnálatra méltó-
an rövid művészi remeklés nem érte
meglepetés-ként). A két teljesítmény közötti
alapvető különbség azért döntő az előadás
egésze szempontjából, mert Callas
igazságának, ítéletének érvényességét vonja
kétségbe. Azt sugallja, mintha

McNally ironizálni akarta volna az öregedő dívát,
aki képtelen elviselni egy sikeres, fiatal vetély-
társnőt, viszont egy sármos, de középszerű te-
noristával szemben megbocsáthatatlanul elfo-
gult. Ez az értelmezés feltehetően nem igazán
illeszkedik a szerző koncepciójába, de legalábbis
szükségtelenül összekuszálja az addig tisztának
tűnő képet: mit is gondol hát McNally (és az
előadás) Maria Callasról? A helyzetet még bo-

A Budapesti Kamaraszínház rövid időn belül
másodszor ajándékozza meg nézőit azzal a
ritka, kinek-kinek a saját felfedezés örömét
nyújtó élménnyel, hogy egy jelentős pálya első
lépéseinek lehetnek tanúi: Kamarás Iván után
bemutatják a még főiskolás Szabó Viktóriát.

Kútvölgyi Erzsébet és Hegyi Barbara (Sophie
de Palma) (Koncz Zsuzsa felvételei)

nyolultabbá teszi, hogy az előadás sehol sem jut
közelebb a művészi lényeg megragadásához,
amelyről pedig annyi szó esik a darabban, mint
amikor Pápai Erika gyönyörű, érzékeny előadá-
sában elhangzik Lady Macbeth bravúráriájának
néhány szívbe markoló üteme.

A másik két szereplő is azon munkálkodik,
hogy az előadáS kellemes élményt nyújtson kö-
zönségének: Hegyi Barbara telitalálat a butácska,
de szolgalelkűek törtető Sophie de Palma szere-
pében, aki a végén Callas-kópiának öltözik, hogy
elnyerje az önimádó díva kegyeit; Fellegi Ádám
pedig, amellett,, hogy kiváló zongorakísérője az
előadásnak, hitelesen állítja elénk Manót, a zené-
ért élő-haló alázatos kisembert.

Az előadás mindkét részében van egy-egy
epizód, amikor Callas - tanítványai éneklése he-
lyett - „magvas" gondolatait monologizálja küz-
delmes múltjáról, életéről, a közönség pedig ez-
zel egy időben 'lemezről Callas énekét is hallja.
Amint megszólal a régi felvételekről az a bizo-
nyos „nagy, csúnya hang" (Tullio Serafin), a
levegő máris szikrázó elektromossággal telítő-
dik, az addig fájdalmasan nélkülözött dráma egy-
szerre ott van ellőttünk. Ha másképp nem tudjuk
megidézni Callas szellemét, talán jobb lenne, ha
továbbra is a lemezeket hallgatnánk...
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A kettős csillagállást még érdekesebbnek lát-
tatja, hogy a két ifjú színészben, legalábbis ez idő
szerint, két ellentétes színésztípus revelálódik.
Kamarás Iván Othellója, de már azt megelőző
Julien Sorelje is, további bizonyítékként pedig
Hajlam-beli homokos fiatalembere, Bánk bán-
beli Ottója, tévés II. Lajosa arra utal, hogy alak-
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