
lemre méltó Cseresznyéskertje és a már említett A szökése, illetve az
Akadémiai Mûhely Brecht-adaptációja.

Ez utóbbi Barabás Olga egyik legjelentôsebb rendezése. A szecsu-
áni jólélek alapján új mû született, amelyet mindössze heten adnak
elô. Nem jelennek meg benne az istenek, hiszen azok az emberek-
ben testesülnek meg. Élesebbek a helyzetek, mert Sen Te és Szun
kapcsolata háromszöggé bôvül, illetve csupán egyszer változik Sen
Te Sui Tává, aki az eredetinél sokkal keményebb, kegyetlenebb,
Szunnal szinte maffiózókapcsolatba keveredik. Bár a terhességmo-
tívum megmarad, és Sen Te-Sui Ta az emberek gyûrûjében végül
leveti zakóját, nincs feloldás, hiszen a Fény fiai nem jönnek el. Így
amikor a színészek részben szerepükbôl kiindulva, részben civil-
ként a nézôkhöz fordulnak, mellbe vág a felszólítás: nekünk kell a jó
véget megtalálnunk. Mindez csaknem üres színpadon zajlik, ame-
lyen két mobil deszkapallóval minden helyszín megjeleníthetô.

A Kisvárdán látott négy vásárhelyi elôadásban jó pár színész kü-
lönbözô arcait ismerhettük meg. B. Fülöp Erzsébet látomásszerû,
falból kiváló, ceremóniamesterként mûködô Sarlotta Ivanovnája,
illetve bohóc-Angyala után Sen Te-Sui Ta kettôs szerepében reme-
kel, figuráját a kegyetlen férfiból építi. Tompa Klára Ranyevszkaja
mellett Barabás Olgánál Sin asszony összetett alakját rajzolja
meg. Bodó Viktor Boldogtalanokjában figyeltem fel Berekméri
Katusra, aki most A szökés titokzatos Máriáját teszi átélhetôvé,
míg a Brecht-darabban Sen Te több szerepbôl összegyúrt riválisát
játszva azt igazolja, hogy karakterfeladatot is hibátlanul old meg.
A fiatal László Csaba igazi meglepetés: három darabban három
egészen különbözô karaktert (Trofimov, Vitéz, Vang) formál meg,
mindegyiket kiválóan.

ÖRÖMSZÍNHÁZ

A helyi és a szakmai közönség évek óta felfokozott várakozással
és megkülönböztetett figyelemmel ül be a délvidéki társulatok
elôadásaira, amelyek minden mûfajú produkcióban magas színvo-
nalú, a közösségi és egyéni játék összhangját megtestesítô teljesít-
ményt nyújtanak. A vajdasági együttesek rajongóinak idén sem kel-
lett csalódniuk sem az újvidékiek Pogánytáncában vagy a tavaly vég-
zett fôiskolásokat szerepeltetô Hajmeresztôjében (Radoslav Milen-
ković  Sirályában annál inkább), sem a két zenés produkcióban

(Szép új világ, Szulamit). Az igazi esemény azonban a már említett
harmadik zenés ôsbemutató, a Záróra címû szabadkai elôadás lett. 

Ha létezik örömzene, akkor a színészek (Szôke Attila, Pálfi
Ervin), a rendezô (Mezei Zoltán) és a dramaturg (Brestyánszky
Rozália) improvizációkon alapuló közös munkája örömszínház.
Az ötletet még az akadémiáról hozták, ahol Mezei Zoltán vezeté-
sével fél éven át foglalkoztak Kiss Csaba De mi lett a nôvel? címû
Csehov-adaptációjával. A Záróra ennek a dramaturgiai sémájára
épül: négy dzsesszzenész egy bárban játszik, amelyet a tulajdonos
kénytelen bezárni. Búcsúfellépésük után még egy italra együtt ma-
radnak, s felidézik életük néhány olyan epizódját, amelyben
ugyanaz a nô, Isabelle s egy titokzatos maffiózó mindegyiküknél –
a bártulajdonost is beleértve – sorsdöntô szerepet játszott.

Az epizódok megelevenednek, a maffiózót mindig más alakítja,
s közben szól a dzsessz. A négy színész – Katkó Ferenc (klarinét),
Szôke Attila (gitár, ütôs), Ralbovszki Csaba (zongora) és Pálfi Er-
vin (bôgô) – profi szinten zenél. Ez nagymértékben ifj. Kucsera
Gézának köszönhetô, aki folyamatosan korrepetálja ôket, gazda-
gítja variációikat, improvizációikat. A csillogó dívából öreg alko-
holistává züllô Isabelle-t G. Erdélyi Hermina, a világhírû trombi-
tásból kényszerûen bártulajdonossá lett Archet Szilágyi Nándor
játssza. A kvartett tagjai ugyanolyan magától értetôdô természe-
tességgel zenélnek, mint amilyen egyszerûen, mégis bravúrosan
formálják meg szerepeiket. Nem színészek ôk, akik zenélnek, s
nem is zenészek, akik színészkednek, mert úgy érzi az ember, hogy
mindkettô egyenrangú lételemük. A felszabadult, boldog élményt
alig zavarja meg a befejezés felesleges szentimentalizmusa. 

Ezen az elôadáson még a hôségrôl is elfeledkeztünk. Azon sem
kellett morfondíroznom, vajon miért maradt távol a komáromi
meg a szabadkai Kosztolányi Dezsô Színház, vagy miért nem akar-
tak versenyben lenni a csíkszeredaiak és a nagyváradiak. Az viszont
még itt is megfogalmazódott bennem: milyen jó lenne, ha a két éve
ígérgetett kisvárdai új színház megépülne, s az elôadásokat emberi
körülmények és normális technikai feltételek mellett bonyolíthat-
nák le, ugyanakkor optimális teret kapnának a fiatalok által oly
nagyon megszeretett workshopok is (az idén Duró Gyôzô drama-
turgiai, Sáry László kreatív zenei, Pályi János bábos, valamint Jász-
berényi Éva és Katona Gábor mozgáskurzusára került sor). 

Talán jövôre. Vagy két év múlva. Vagy ki tudja, mikor. 
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dônként fölvillanyzó gyenge alkotásokkal találkozni. Épp a SZÍN-
HÁZ legutóbbi számában lelkesedtem Vántus István rossz operá-

jának, az Aranykoporsónak szegedi bemutatójáért. Közvetlenül
utána viszont kénytelen voltam felülvizsgálni szkeptikus nézeteimet
Kodály Háry Jánosát illetôen – Juronics Tamás kecskeméti elôadása
nyomán.

A két eset élesen világított rá az evidenciára, mely szerint a
színpadi mûvek mégiscsak arra valók, hogy elôadják ôket, ez a lé-
tezési formájuk, ez az egyetlen megfelelô mód, hogy befogadjuk
és értékeljük ôket. Persze akadnak, akik a papír magányosságá-
ban is meg tudnak ítélni egy drámát, a kotta intimitásában is ké-
pesek átélni egy operát. Bizonyára nem veszik zokon, ha azt

mondom, mindez keveset számít. Mármint a mûvek szemszögé-
bôl. A dráma létformája a színjáték, a zenedrámáé, ha eléneklik.

A Miskolci Operafesztivál termékenyen fogyott ki a Bartókhoz
társítható szerzôkbôl. A számba jöhetô zsenik sorravétele után a
fesztivál szervezôi tavaly okosan döntöttek úgy, hogy azt mond-
ták: Bartók + bel canto, az idén pedig, hogy Bartók + verismo.

Az idei választás különösen azért szerencsés, mert nem is tud-
juk pontosan, hogy a verismo micsoda. A bel cantón közmegegye-
zéssel Rossini, Bellini és Donizetti értendô. A verizmus az operai
naturalizmus megfelelôje, a múlt századforduló környékén hét-
köznapi emberekrôl írt operákat értik rajta, nagy szenvedélyek-
kel, nagy fermatákkal, a ripacsériára való erôs késztetéssel. Min-
tapélda Leoncavallo Bajazzókja és Mascagni Parasztbecsülete.

M á r o k  T a m á s

A rossz mûvek dicsérete
■ M I S K O L C :  B O H É M E K  É S  M Á S O K  ■
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Csakhogy! Pro primo: a széles publikum bajosan tudna még egy mûvet elôsorolni az
említett sztárszerzôktôl. Pedig nem henyéltek! Till Géza Opera címû könyve Mascagni
neve alatt még tizenkét operát és három operettet sorol föl, de akad köztük olyan is,
amelyet soha nem adtak elô. A legelszántabb operaszakértôk is csak a Lodolettáról, az
Irisrôl és a Fritz barátunkról hallottak, de magukat a mûveket még közülük is kevesen
hallották, pláne nem látták színpadon. Márpedig ezek szerzôk színpadra írták mûveiket,
nem hanglemezre. Leoncavallo összesen hét dalmûvet komponált, és a Bajazzókon kívül
a Bohémek és a Zaza ismert még valamennyire. Pro secundo: a velük egy idôszakban alkotó
Puccinit – habár mûveiben szintén számtalan egyszerû ember, továbbá számos nyersen,
túláradóan, túlfûtötten érzelmes jelenet szerepel – a zenetörténetnek mégsem akaró-
dzik a verismo alá besorolni, mondván: „több, kifinomultabb, cizelláltabb” stb. Még to-
vábbá a verista ikrek mellé elôszeretettel betuszkolják Umberto Giordanót, esetleg
Cileát, aminek legfôbb oka az lehet, hogy ha már van egy önálló stílusirányzat, képvi-
selôi ne érezzék magukat annyira magányosnak.

Mindez egy fesztivál szempontjából egyáltalán nem baj, sôt számtalan elônye van. Azt
lehet mondani például, hogy szerintünk Puccini Toscája verismo, és kész. A két rendkívül
népszerû alapopera mellé rögvest van egy harmadik, egy nagyon „énekesbarát”, nagyon
hatásos, és – ismerjük el – kicsit kegyetlen, kicsit nyers, a Puccini-életmûvön belül legin-
kább a stílusba illô. Szerintem az sem okoz történeti bukfencet, hogy elôadják Puccini ta-
nítványának, Franco Alfanónak egy általam még csak hírbôl sem ismert mûvét, a Feltáma-
dást. Alfanóról mindenki csak annyit tud, hogy ô fejezte be a Turandotot. Izgalmas, hogy

Lev Tolsztoj regényébôl operát írt. S az új-
vidéki Szerb Színház vette a fáradságot,
hogy elôássa és bemutassa a darabot.
Olasz nyelven éneklik, s attól tartok, több
elôadást tartanak belôle ország- és Európa-
szerte a vájtfülûeknek szánt fesztiválokon,
mint otthon, a Novi Sad-i bérleteseknek.

Hasonló ínyencfalat Umberto Gior-
dano Szibéria címû alkotása. Az 1903-ban
keletkezett mû szövegkönyvét Puccini
egyik librettistája, Luigi Illica írta, és a
moszkvai Helikon Színház tûzte mûso-
rára, aligha függetlenül az orosz tematiká-
tól. Az ember fölkapja a fejét, utánabön-
gész, és még egy teljes felvételt is talál
belôle 1974-bôl.

Sokkal ismertebb ritkaság Giordano má-
sik operája, a szintén „orosz” témájú Fe-
dora, az elmúlt évtizedekben például a Sca-
lában és a Metben is játszották (mindkét
helyen Domingóval), DVD-n is elérhetô, de
arra azért kíváncsi lennék, mikor csendült
föl utoljára Magyarországon. A fesztivál
mûvészeti vezetôje, Marton Éva úgy dön-
tött, az idén ismét énekel, s a Fedorát vá-
lasztotta, no meg partnerének Giuseppe
Giacominit. Mindkettô bölcs döntésnek
tûnik. Marton visszavonulóban van, tanár-
korba lépett, lányszerepeitôl a színpadon
elbúcsúzott. Hangja azonban még mindig
nagyszerû állapotban van, ezért semmi ok
arra, hogy ne koncertezzen. Partnere, Gia-
comini, hogy úgy mondjuk, korban illik
hozzá, s ez a két hangnagybirtokos méltón
meg tudja mutatni a mû értékeit.

Mérsékelt mellébeszélésem abból fa-
kad, hogy az idén csaknem képtelen vol-
tam eljutni a Miskolci Operafesztiválra.
A korábbi években általában egy hetet töl-
töttem ott, most viszont egyetlen estét.
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Denisa Hamarova (Musette)

Igor Jan (Marcel), Miguelangelo Cavalcanti (Schaunard) és Jitka Burgetová (Mimi)
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A mû azonban, amelyet láttam, jellemzô
darabja az idei kínálatnak: Leoncavallo
Bohémek címû operája. Közismert, hogy
Henri Murger színdarabját Puccini is
megzenésítette; Leoncavallo mûvének
1897-ben, a Pucciniénak 1896-ban volt
az ôsbemutatója. A történet pikáns: Le-
oncavallo maga ajánlotta föl a drámát
megzenésítésre barátjának, egykori is-
kolatársának, Puccininak azonban nem
tetszett. Ezek után Leoncavallo úgy dön-
tött, ô ír belôle operát, saját szövegköny-
vére. Érthetô, hogy vérig sértôdött, ami-
kor meghallotta, hogy Puccini mégis dol-
gozik a témán, és a barátság odalett. Nos,
a mû ismeretében nyugodt szívvel el-
mondhatom: ha a sértôdés erkölcsi szem-
pontból indokolt is, mûvészileg semmi-
képp. A Bohémek nemcsak Puccini Bohém-
életénél, de a Bajazzóknál is sokkal gyen-
gébb mû. A prágai Állami Operaház elô-
adása sem gyôz meg az ellenkezôjérôl.
(Nota bene: alighanem csak a magyar for-
dítás különbözteti meg a két címet, ere-
deti nyelven mindkét mû La bohème. A Bo-
hémélet Murger eredetijére utal: La vie de
bohème.) 

Leoncavallo a két párt másképp osztja ki
hangfajilag. Puccininál a lírai szerelem, a
szokatlan kapcsolat kerül elôtérbe. Mimi
nemcsak szegény, hanem elég együgyû is:
„templomba se járok, magam imádko-
zom.” Hozzá képest a bohémek mûvelt vi-
lágfiak. Rodolphe egy butuska kis vidéki
lányba zúg bele. Marcel, a festô és Musette,
az énekesnô sokkal életképesebb, valószí-
nûbb – s ezért kevésbé érdekes párt alkot.
Nem véletlenül vonja ôket Puccini a má-
sodik vonalba. Tenor hôse természetesen

az álmodozó lelkû költô, Marcelt, a kedélyes, könnyen lobbanó piktort baritonra bízza.
Leoncavallo tehetsége leginkább a nagy szenvedélyek ábrázolásában, a dráma fölizzítá-

sában rejlett. Ettôl olyan hatásos a Bajazzók, még akkor is, ha ez a hatás sokszor igen
szimpla. Ezért az ô fôszereplôi Marcel és Musette, az ô viharos szerelmük, veszekedéseik,
egymásra borulásaik kerülnek a középpontba. A festô tenor, de nem az a könnyû spinto,
mint Puccini Rodolphe-ja, hanem igazi hôstenor, mint Canio. Párját, Musette-et mezzo-
szopránra álmodta meg a szerzô. Az ötletet alighanem Mascagnitól vette, hisz Santuzza, a
Parasztbecsület nôi fôszereplôje szintén mezzo. Ez újítás az olasz operai hagyományban,
ahol csak elvétve fordul elô, hogy a szerelmespárt nem a tenor és a szoprán képezi. De a két
komponista döntése nem véletlen. Mindketten arra a témára fokuszálnak, amelynek ábrá-
zolásához a legjobban értenek. Csakhogy a darab tragikus hôse mégiscsak Mimi, ô hal meg
a végén, a gépezet leggyöngébb alkatrésze roppan össze. Aminek a tükrében Musette és
Marcel civakodásai a végére erôsen viszonylagossá válnak.

Roman Hovenbitzer rendezô a mai korba helyezte át a darabot. Mindig lesznek pénz-
telen fiatalok, akik szeretnek, féltékenykednek, és arról álmodnak, hogy egykor nagy
költô, festô, zeneszerzô lesz belôlük. Ezzel tehát nem volna baj. A csaknem üres albérleti
szoba a tologatható tévéállvánnyal meg a hûvös halomba szórt petpalackok: kietlen kör-
nyezet. Holott az eredeti darab padlásszobája épp kedélyesen szegény, poétikusan kopott.
Pavel Bílek látványfelelôssel az utolsó felvonásra egyenesen hajléktalanokat csináltak a
szereplôkbôl, ami indokul szolgálhat Mimi tüdôbajához és halálához, ám elveszi szerel-
mének tétjét, megszünteti alakjának finom sokértelmûségét. Ráadásul mindez még hû is
Leoncavallo szelleméhez, aki mintha irtózna attól a rengeteg apróságtól, tárgytól, hangu-
lattól, mellékalaktól, amelyekkel Puccini akkora élvezettel pepecsel. A mû legsikerültebb
száma Marcel féltékenységi áriája, bár a végén Rodolphe-nak is jut egy becsületes szóló.
Sajnos a prágaiak nem találtak jó énekeseket sem. Igor Jannak (Marcel) szép sötét színû
hangja van, de a színe oly gyakran változik, mintha az orgánumnak nem volna egységes
kerete. Damir Basyrov világos baritonja sokkal kiegyenlítettebb, de korántsem fölvilla-
nyozó. Leginkább Denisa Hamarova dicsérhetô, aki farmerben-pólóban jól hozta Mu-
sette kétségbeesett küzdelmét a párjával, és mezzójával igazi szenvedélyt közvetített.
A zenekar viszont teljesen jellegtelen volt.

A rosszabb mûveket is jó néha meghallgatni. De itt talán még fontosabb a jó elôadás.
Már csak a méltányos ítéletalkotás miatt is. 

Puccini egyébként mintha kereste volna az efféle lovagias kihívásokat. A Manon Lescaut-
ból Massenet nagy sikerû mûve után írt operát. Noha az elsô, a francia Manon kitûnô da-
rab, amelyet ma is rendszeresen játszanak, Puccini munkája sokkal népszerûbb lett.
Jövôre a francia szerzôk kerülnek színre Miskolcon. Fölvillanyozóan érdekes lenne, ha
mindkét operát eljátszanák, már csak azért is, mert ezek egy súlycsoportban vannak.

Meg lehet szeretni Leoncavallo bohémjeit. Megértetik velünk, miért is szeretjük annyi-
ra a Pucciniéit. 
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Sunday, 10 September, 19.30 
Swiss Embassy 
Agota Kristof  (Neuchatel) 
(on invitation)

Monday, 11 September, 19.30 
Merlin Színház
New Homeland – The Netherlands

Tuesday, 12 September, 19.30 
Goethe Institute
Cristine Koschel (Rome)
Anna Mitgutsch (Linz, USA)
Herta Müller (Berlin)

Wednesday, 13 September, 19.30 
Round Table, CEU 
Susan Suleiman (Harvard U)
Eva Hoffmann (MIT) 
Seth Wolitz 
(University of Texas, Austin)
Mihai Spariosu (Athens, Greece)
Camelia Craciun (Budapest)

Thursday, 14 September, 19.30 
French Institute
Tibor Méray (Paris)

Joint Program: 

Friday, 18 September, 19.30 
Gödör Klub
Margareth Obexer’s Geisterschiff /
Kísértethajó
reading and talk with the parti-
cipation of the author / felolvasás
és beszélgetés a szerzô
résztvételével 

EAST-EUROPEAN LITERARY EXILE IN THE TWENTIETH CENTURY
LITERARY PROGRAM

Kelet-európai irodalmi számûzetés a huszadik században. Irodalmi programok
Pasts, Inc. Institute for Historical Studies, Central-European University,

and Collegium Budapest, Institute of Advanced Study

A programról bôvebben:
www.colbud.hu 


