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o zsony kö ze lebb van Bécs hez, mint Bu da pest -
hez. Ez föld rajzi ér te lem ben nyil ván való, én

azon ban a ko ránt sem ma gá tól értôdô ope rai ér te lem -
ben gon do lom. Ok tó ber ben meg néz tem a Po zso nyi
Nem zeti Szín ház két elôadá sát, egy ope rát és egy ope -
ret tet (Le hár A víg öz ve gye lát vá nyos, kor rekt, ha gyo -
má nyos, né me tül fe li ra to zott elôadá sá nak fôsze replôi
erôtlen nek tûn tek). Már a jegyre nyom ta tott ár is
Auszt riát idézte, a hall ban leg alább annyi né met, mint
szlo vák szó hal lat szott, az elôadás vé gén pe dig bé csi
ta xik vár ták tü rel me sen haza fu va ro zandó uta sa i kat.
Ami már most a szín vo na lat il leti, az a két mos tani este,
ko rábbi mis kolci em lé keim és a mû sor fü ze tek alap -
ján pro fesszi o ná lis nak tû nik. Ez is in kább az oszt rák,
mint a ma gyar fôvá rosra haj az. A szín ház mû so rán ez
idô tájt az alap re per to ár ból a Don Gi o vanni és a Car -
men, Ver ditôl a Ri go letto, Az álar cos bál, a Don Car los
és az Aida, Puc cini két re meke, a Tosca és a Tu ran dot
sze re pel, de az Anye gin (Pe ter Kon witschny ren de zé -
sé ben), a Ru szalka és a Pe ter Gri mes is. Az utóbbi

idôkig rend sze re sen föl lé pett Po zsony ban Pe ter
Dvorský, öccse, Mi ros lav, itt te le pe dett le Szer gej La -
rin, az ün ne pelt te nor, s föl lép még eb ben az évad ban
Ma rio Ma lag nini és Er nesto Gri sa les. A ha za iak kö zül
ma a ko lo ra túr szop rán L’ubica Var gi cová és a Sca lát
is meg járt basszus, Pe ter Mi ku láš a leg is mer tebb.

A Pa raszt be csü let ben a nyi tott szí nen szi cí liai falu
vagy in kább kis vá ros fôte rén ha tal mas póz nák, raj tuk
hi ganygôzlám pák, vil lanyd ró tok fe szül nek. Bal ról Lu  -
cia ma ma kocs mája, rajta a fö li rat: „Via Mas cagni”,
jobb ról a temp lom ol dal fala, a táb lán: „Pi azza Le on ca -
vallo”. A cse lek ményt az 1920-as évekre te het jük. Al -
fio maf fiafônök. Vil lája jobb ol dalt há tul he lyez ke dik
el, hosszú lépcsôsor ve zet föl hozzá. Fe kete ru hás,
sze mü ve ges em be rei már a nyi tány alatt meg je len nek
a nézôtér felôl, és diszk ré ten az egész cse lek ményt el -
lenôrzé sük alatt tart ják.

Így már kez det ben plusz iz ga lom tá mad, hisz Tu rid -
du egy maf fi a ve zér fel esé gé nek csapja a sze let. A Si ci -
li ana alatt a fiú föl na gyí tott árny ké pét lát juk a hátsó
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vá szonra ve títve. Bô vi lá gosd rapp nad rág ban, hosszú
szürke za kó ban, ki gom bolt ing nyak kal, hosszú sál lal
lép színre, elsô rá né zésre is le zser nek, pi masz nak hat.
A köz epes ter metû, ifjú Mi chal Le hotský már a szín -
fa lak mö gött éne kelt nyitó ári á já ban fel tûnt fé nyes tó -
nu sá val, haj lé kony for má lá sá val. Te nor já ban mind vé -
gig a fi a tal ság fe lelôtlen tüze lán golt. Ma gas sá gai le -
nyû gözôen szó lal tak meg. A Bor dal ban a ma gas h úgy
szállt föl, mint ki töl tött bor ban a bu bo rék. A szín ház
ve zetô drá mai szop ránja, L’ubica Rybárska már öt ve -
nes éve i ben jár. San tuz zá já nak hi ába van tu ran doti
mé retû hangja, küz delme Tu rid du ért tel jes ség gel
egyenlôtlen, el eve vesz tes Lo lá val (Mi ros lava Ki sel’ová)
szem ben, aki mint ha egy pá ri zsi di vat lap ból lépne ki
pi ros, fe kete pöttyös szok nyá já val, fe hér blé ze ré vel. 

Al fio fe hér, fi no man íz lés te len öl töny ben lép szín -
re, mel lényt és gon do san kö tött nyak kendôt is hord.
Kis vá ros nak csak piti maf fi ó zóra futja. A hang sem
elsô osz tá lyú, bár nem is fa pa dos. Vi to mir Ma rof nak
erôs, is ko lá zott, de jel leg te len ba ri tonja van, a te het -
ség fo gya té kos sá gai azon ban fi gu ra te remtô erôvé vál -
nak. Ál lan dóan szi va ro zik, fél ko ro ná sat szív. Ami kor
Tu riddu a mise után bor ral kí nálja, az elu ta sí tás dur -
va gesz tu sá val a felé nyúj tott po hárba ejti a csik ket.

A pár baj Al fio kert jé ben zaj lik, va la me lyik go rilla
in tézi el a he ves vérû le gényt. Nem a hôsi es ségé, ha -
nem a ha ta lomé a gyôze lem. Eb ben az elôadás ban az
tûnne lo gi kus nak, ha Lola si kol taná: „Meg öl ték Tu -
rid dut!” Saj nos azon ban ezt itt is egy kór is tára bíz ták.
(A ha tal mas lét számú kó rus egyéb ként mind két da -
rab ban ki tûnôen szólt).

A ren dezô Ma rian Chu dovský a szo ká sos nál erô -
sebb kap cso la tot te rem tett a két opera kö zött. A Ba -
jaz  zók mint egy a Pa raszt be csü let má so dik fel vo nása,
nem csak ugyan ab ban a dísz let ben, ha nem ugya nott
is ját szó dik. A déli por fé szek ha mar na pi rendre tér a
vé res pár baj fö lött, s éli to vább min den napi éle tét. Tu -
riddu meg halt (bár a Ba jaz zók nyi tá nya elôtt sze re -

nád já nak em léke föl rém lik pár hang ere jéig), San tuz -
za és Lu cia ma ma gyá szol, Al fio azon ban, kar ján Lo -
lá val, az elsôk kö zött ér ke zik a ko mé di á sok szí ni elô -
adá sára. Né há nyan le akar ják fény ké pezni az ele gáns
párt, de a testôrök el lök dö sik a pre pa pa raz zó kat.

Elôtte azon ban To nio lép a színre, a kö zön ség felôl,
az egyik pá holy ból, fi nom fe kete szmo king ban. A kö -
zép ter metû, tus kó szerû Ivan Kusn jert azon ban ko -
pasz fe jé vel, ôsz kör sza kál lá val, rö vid, hú sos nya ká val,
ne héz ele gáns úr nak látni. Mint ha ez ál ru hája volna,
s a bo hóc gú nya az igazi. (A com me dia dell’ ar té ban
Pe ter Ča necký óri ási, szok nya szerû al kot mánnyal tor -
zítja el vég képp.) A ver ista hit val lást nem csak ne künk
mondja el, ári ája alatt a szín pad is las san be né pe sül,
s a vá ros la kók is részt vesz nek az okí tá son. A tar tal -
mas ba ri ton pu hán szól, a ma gas sá gok szé pen meg -
nyíl nak. (Csak azt saj nálja az em ber, hogy ami kor a
szerzôt em líti, nem mu tat föl a „Pi azza Le on ca vallo”
táb lára...) Ebbôl az elôadás ból vi lá gossá vá lik, mi ért
ép pen To nio énekli a Pro ló got. Azért, mert ez az ô
szín háza. A tár su lat ve zetôje Ca nio, de a mai napi drá -
mai ese mé nye ket To nio, a bamba ren dezi. Kusn jer
go nosz, meg ke se re dett em bert for mál, aki ké zi tük ré -
vel a pub li kum sze mébe vi lá gít, s az ér deklôdô gye re -
ke ket dur ván meg frics kázza. Erôs fény ve tül Ca nio és
To nio pá ro sára, akik hosszú évek óta együtt dol goz -
nak, s most jött ez a kis nôcske a fél re csa pott baszk
sap ká já ban, és köz éjük állt. Ca nio Sil vi óra fél té keny,
To nio vi szont Ned dára, ami ért szét dúlta az ô férfi ba -
rát sá gu kat.

A bol gár Kos ta din And reev el ké pesztô han gerôvel
és ve he men ci á val szó lal tatta meg Ca niót. Már bel épé -
se kor nyil ván va lóvá tette: hir te len in du latú, szélsôsé -
ges em ber rel van dol gunk, s bi zony ne héz mo so -
lyogni a cse pû rágó szín pa di as sá gán. A hí res „Ka cagj,
ba jazzó!”-t „for tis sis sis si mó ban”, túl csor duló fáj da -
lom mal üvölti a ké pünkbe, s a vé gén el ke se re dé sé ben
da ra bokra vag dossa ké sé vel az esti elôadás pla kát ját.

BALRA: L’ubica
Rybárska (Santuzza) 
és Zuzana
Dunajčanová (Lucia)
és Vitomir Marof
(Alfio) a Paraszt -
becsületben

JOBBRA: A. Šilhavíková
(Nedda) és K. Andreev
(Canio) a Bajazzókban 
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(Lásd Tí már György: „ku lissza ha so gató: szín házi munka kör”.) Ez már a to  -
le rán sabb nézôk tûrôké pes sé gén is túl lép. Ám ek kor az in ter mezzo szé les
dal lama alatt Ca nio vá rat la nul tán colni kezd, és ha tal mas ba lett ug rá sok -
kal sírja to vább fáj dal mát. Hir te len föl tû nik, hogy To nio mind vé gig a szí -
nen volt, most ô is ug rásra per dül, s a torz pas de deux után zo kogva öle -
lik át egy mást. Za varba ejtôen nagy ope rai pil la nat. Med dig meg ren dítô
va la ki nek a fáj dal ma, és hon nan vá lik ne vet sé gessé? Vi szo lyog junk And re -
ev külsôdle ges esz kö zeitôl, avagy az áb rá zo lás kon zek vens vol tát di csér -
jük? Van min gon dol kod nunk, amíg a trom bi ta szóra össze gyû lik a nép.

Van min föl há bo rod niuk hôse ink nek is! Sil vi ó ként Pa vol Re me nár
olyan dü hítôen kar csú, ma gas és fi a tal, vi lá gos szvet te ré ben és vaj színû
pa na ma ka lap já ban olyannyira da liás, hogy azt tény leg ne héz el vi selni!
Ca nio-And reev leg föl jebb negy ve nöt éves, a pi ros blú zos, fe kete szok nyás
Nedda pe dig kö rül be lül har minc, nem olyan nagy a kor kü lönb ség, még
job ban fáj a meg csa la tás. Nedda so káig vo na ko dik, Sil vi ó val a nagy sze -
relmi kettôs elsô ré szét egy uta zó láda két ol da lán ének lik, a szö késrôl
szóló dön tés, a sze re lem ki tel je se dése a sze münk elôtt zaj lik. To nio hat -
van fele jár, nem po ten ci á lis sze replôje egy sze relmi há rom szög nek, val -
lo mása Ned dá nak in kább csak af féle pro vo ká ció. Sil vio vi szont ma xi -
mum húsz le het, gon dol hat juk Al fio fônök elsô há zas sá gá ból szár mazó
fi á nak, de kép zel het jük azt is, hogy a pad rone tá mo gatja a te het sé ges fiú
egye temi ta nul má nyait.

A Ba jaz zó kat Chu dovský, And reev és Kusn jer al ka tára építi. Nem tu -
dom, más sze re posz tás ban ho gyan mû kö dik a do log, de itt To nio meg -
ke se re dett go nosz sága és Ca nio fé ke vesz tett tem pe ra men tuma ki tûnôen
szer vezi az ese mény sort.

A fi nálé em lé ke ze tes. Ca nio ôrült fél té keny sé gé ben meg öli Ned dát, és
le üti a se gít sé gére sietô Sil viót. Ek kor mondja ki ne ve ze tes mon da tát: „La
com me dia è fi nita!”, s csak utána döfi tôrét mar ko la tig az esz mé let le nül a
há tán fekvô fiú mell ka sába, való ság gal össze ka sza bolva ôt. To nio bol do -
gan dör zsöli mar kát: terve si ke rült. Erôs fe lin du lás ból el kö ve tett kettôs
em be rö lés; ô min den hé ten be jár majd Ca ni ó hoz a bör tönbe, aki nek
rajta kí vül sen kije sem ma radt im már a vi lá gon.

A ki tûnô ze nei meg va ló sí tás irá nyí tója a ve te rán Ond rej Le nárd volt,
drá mai sod rás sal, pon to san, plasz ti ku san mu zsi kált. 

Nagy szerû pro duk ció, amely épp csak egy ki csit té ríti el a da ra bok ide -
jét, annyi egye dit tesz hozzá a fi gu rák lé lek ta ná hoz, amennyi éne ke seibôl
kö vet ke zik, s a túlzó szín pa di as sá got is ref le xi ó ként al kal mazza.

Summary

Editor in chief Tamás Koltai presents the
changed exterior of our soon forty years
old review and outlines its prin cipal
features and purposes. 

Critics of the month – Tamás Tarján,
Balázs Urbán, Andrea Tompa, Dezsô
Kovács, Andrea Stuber, Andrea Rádai,
Kinga Boros, Judit Szántó – share their
impressions of Ibsen’s The Wild Duck (Ka -
to na József Theatre), Peter Shaffer’s Ama -
deus (Nyíregyháza), Charlotte Brontë’s
Jane Eyre as adapted by Sándor Zsótér
(Radnóti Theatre), Gabriel García Már -
quez’s Hundred Years of Loneliness (Come -
dy Theatre), Tchekhov’s The Cherry Or  cha rd
(Miskolc), Ferenc Molnár’s Harmony (Pest
Theatre), András Visky’s A Long Friday,
adapted from a novel by Imre Kertész
(Hun garian State Theatre, Kolozsvár/ Cluj)
and Thomas Kyd’s The Spanish Tragedy
(Budapest Chamber Theatre).

With some reference to this last prod -
uction, Ottilia Cseicsner sums up the re -
ception by Hungarian stages of the Eng -
lish revenge play, as represented by works
of Marlowe, Kyd, Webster, Tour ne ur,
Ford, Middleton-Rowley and by the ano -
nymous play Arden of Feversham.

Dance critics Szilvia Szilágyi Sisso,
Csaba Kutszegi and Tamás Halász saw for
us  On the Possible States of the Surface of
Bodies by Fortedanse, the new company of
Csaba Horváth, a version of  Hamlet at
Gyôr (with Marie Brolin-Tani’s choreog ra -
phy) and It Makes No Difference by the PR-
evolution Dance Company (choreography
by Attila Kun and the company).

Tamás Szirtes, managing director of the
Madách Theatre is interviewed by Zsolt
Koren, chiefly about the importance, the
problems and the perspectives of a theatre
specialised on musicals.

Our new column on theatre history is a
collection of contributions to a discussion
on „The Crisis of Hungarian Playwriting”,
launched by the famous periodical „Nyu -
gat” (The West) in 1928. Introduced by
András Nagy, director of the Hungarian
Museum and Institute of Theatre History. 

In the first part of our column on world
theatre we publish the Manifesto of the
National Theatre of Scotland founded in
2006 and an account by László Sz. Deme
of the first results of this institution. 

The second part of this column con -
cerns the present state of opera produc ti on.
Two chapters of Manuel Brug’s book Opern  -
regisseure heute analyze the out standing
role of stage directors in today’s musical
theatre; Fanni Nánay evokes opera prod -
uctions by three famous Polish directors,
Grzegorz Jarzyna, Krzysztof War likowski
and Krystian Lupa; and Ta más Márok saw
for us Mascagni’s Cavalle ria Rusticana and
Leoncavallo’s I Pagliacci in Bratislava, Slo -
vakia.

Our playtext of March is Imre Szabó
Stein’s new adaptation of Thomas Kyd’s
The Spanish Tragedy.      
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Februári számunk címoldala téves képaláírással jelent meg. 
A helyes képaláírás: Dimanopulu Afrodité (Az Idô) és Görög László
(Leontes) A tél meséje egri elôadásában. A hibáért elnézést kérünk.


