
diaporáma és filmbejátszás, a hang- és
fényeffektusok diszkószintű kavalkádja.
Legfeljebb azon álmélkodhatunk, hogy a
szűkös kiszolgáló személyzet ilyen
virtuózan kezeli a nyomógombokat. (Bár a
technika ördöge elég sűrűn öltögette a
nyelvét).

Az idei fesztiválon a legosztatlanabb
elismerést Barry Smith londoni társulata
aratta. Ha a nyugatnémetek boszorkányos
virtuozitásukat a popularitás szolgálatába
állították, a londoniak impozáns
mesterségbeli tudása hamisítatlan uniku-
mot, ínyencszínházat hozott létre.

Emberi változatok című műsoruk első
része a japán bunraku stílus igézetében
készült. A bunraku törvényei szerint a
bábot hárman mozgatják, közülük egy, a
főmozgató - akinek legalább tíz évig kell
tanulnia a mesterségét! - látható, segítői
viszont fátyolcsuklyás „fekete emberek".
A ceremoniális regula azt is elő-írja, hogy
melyikük mozgatja a bábu bal, illetve jobb
végtagjait, kinek tiszte a figurát a magasba
vagy éppen a mélybe lendíteni. De
nemcsak a technika, maga a Pierrot öt
maszkban című jelenet témája is a
bunrakuból merít: minthogy e műfaj egyik
hatáspatronja az átváltozás, az
elvarázsolás megjelenítése. Ezt a mese-
beli motívumot telítették meg mai lírai-
sággal és gondolatokkal az angolok. A
főszereplő Pierrot-nak nincs arca - üres
ábrázatán egymás után helyezik el az ap-
ród, a Jancsi bohóc, az egzotikus varázsló,
a diszkótáncos és a bűvész maszk-ját. Á
maszk sorsszerűen határozza meg
egyéniségüket. Elindulnak hát felfedezni
önmagukat, a személyiségükre szabott
mozgás örömét. Talán ennyi elég annak
érzékeltetésére, milyen szerencsés ter-
mészetességgel kapcsolódik így egybe a
bábszerűség a filozofikummal.

És ha úgy vélnénk, hogy egy bábu an-
nál érdekesebb, minél többet mozog,
azonnal ránkcáfol a Jöjj és menj című
Beckett-jelenet. Az öregség kínzó szte-
reotipiáit éppen a nyugvópontok, a három
nyanya tűréshatárig feszített moz-
dulatlansága teszi lebilincselően szuggesz-
tívvé. És persze groteszkké is. Mert már itt
feltűnik, hogy Beckett végjáték-
filozófiája, amely élő színházi előadásban
gyakran lidércnyomásként nehezedik ránk,
a bábuk tolmácsolásában izgalmas, költői
távlatot kap. Ez az érzésünk csak
fokozódott a Némajáték I. című eredetileg
pantomimszüzsé bábadaptációja lát-tán. A
kis remekművet a budapesti Állami
Bábszínház ugyancsak repertoárján tartja,
és semmiképp sem marad alul

az összevetésben. De az angol változat
talán kajánabb. Amíg Szőnyi Kató ren-
dezésében az Ember az időtlenséget
képviselő örök clown, brit sorstársa az idő
kezdetén tébláboló ősünk, aki le sem
tagadhatná származását, hiszen nehéz
töprengéseiben tíz körömmel vakaródzik.
Es ez így megy azóta is! - sugallja az
előadás. És mi megkönnyebbülünk.
Miért? Alkalmasint fölényünk tudatában.
Az apró báb reménytelenül vergődik a
világ metafizikai talányainak hálójában,
de mi csak játékból azonosulunk vele,
nem vagyunk kényszerhelyzetben. Ahogy
Max Frisch írja: a bábu törpesége elejét
veszi, hogy váll a vállhoz méregessük
magunkat. De éppen ezzel teszi lehetővé,
hogy sorsunkat önmagunkon kívül
helyezve szemlélhessük.

A program zárórésze már könnyedebb,
így nem koronázza meg méltóan a briliáns
előadást. De az élmény így is maradandó
és elgondolkoztató, nem szorult-e a
gesztikulátori tevékenység kissé hát-térbe
nálunk, kihegyezetten fogalmazva: a
nagyszínházi formák egyeduralma miatt.
Legalábbis Pécsett csak Bölöni Kiss
István bábművész Saint-Saëns Állatok
farsangjára készült műsora „vet-te fel a
kesztyűt", igaz, színvonalasan.

Válságtünetek?

E sorok, írója harmadízben tudósítja a
SZÍNHÁZ olvasóit a pécsi felnőtt-báb-
fesztivál eseményeiről. A korábbiakkal
összehasonlítva örömmel mondhatjuk,
hogy az idei program nem mutat ha-
nyatlást sem az átlagszínvonal, sem a ki-
emelkedő produkciók száma tekinteté-
ben. Mégis akadnak, akik válságtüneteket
emlegetnek. Ha ez úgy értendő, hogy a
felnőtt közönség meghódításának gyö-
kerében új megközelítéséről nem szá-
molhatunk be - az állítás igaznak tűnik.

SZÁNTÓ ERIKA

Equus a Pesti Színházban

Peter Shaffer darabjának gondolati esz-
szenciája már jóval a mű születése előtt
bejárta a közhelyek ismert útját, s szo-
ciográfiai tapasztalatból édeskeser slá-
gerszöveg lett. A darab mélységei és ma-
gasságai olyan könnyen megmászhatóvá
váltak, mint a hegyoldal meredélye, ame-
lyet szerpentinekkel kocogópályává szelí-
dítettek. A lovakban istenséget, a józan,
praktikus élettel szembehelyezett, szen-
vedélyekkel és hittel teli, intenzívebb
világot megsejtő, pontosabban megsejteni
akaró kamaszfiú szenvedő alakja nagyon
is alkalmas arra, hogy felmutassa és
átélhetővé tegye azt a „hiánybetegséget",
amelynek pusztítását a deviancia
legkülönbözőbb, a divat szerint is gya-
korta változó formái olyan szembetűnővé
és letagadhatatlanná tesznek. A „fo-
tografálható nyomor" helyett ez a „fotog-
rafálható deviancia" évtizedek óta témája
a művészetnek és a szórakoztató-iparnak,
amely a maga különös, rafinált módján
egyszerre ábrázolja, szörnyülködik rajta,
sokszorosítja, terjeszti is. A
szemkápráztató bőség „ölében" meg-
termett toprongyosság, az ápoló- és
illatszerek sokasága mellett bűzlő ápolat-
lanság legyintéssel elintézhető hóbortja
mellett kikövetelték maguknak a figyel-
met a bűnözés statisztikáinak felfelé
szökő görbéi, a kábítószer-tragédiák kő-
kemény tényei; persze hogy sikert hozott
író-teremtőjének az a szánandóan zavart
fiú is, aki a való élettel találkozásának
pillanatában nem bírja ki maga teremtette
lóistenségeinek szigorú, teljes odaadást
követelő tekintetét, s ezért - elveszítve a
reális tájékozódás képességét, a valóság
és irrealitás közti ide-oda közlekedés
biztonságát - bestiális módon megvakítja
isteneit.

Az Equus színpadi világsiker, és az
ilyenkor elrendeltetésszerűen bekövet-
kező filmmegvalósítás után került a Pesti
Színház színpadára. Esélyeit a világ-siker
nem növelni, hanem csökkenteni látszott,
hiszen a színpadjainkat körül-vevő s nem
körülölelő szakmai és nem szakmai
közvélemény amúgy is hajlamos a
másodlagosság, az utánzás, a jól-rosszul
megemésztett szellemi eledelen való



bizottság nyomaira gyanakodni. Nehezítette
még Kapás Dezső rendezői helyzetét és a
színház vállalkozását az is, hogy az író
nagyon pontos színpadi-szcenikai elképzelés
kíséretében bocsátotta útjára művét, s tény,
hogy a londoni és párizsi bemutató híven
követte is azt. Tudomásom szerint máshol is
hasonlóképpen jártak el a rendezők, s ez a
tény már önmagában elég indíték lett volna
valamiféle görcsös igyekezetre, hogy a
szcenika megújítása felől lehessen közeledni
a darabhoz.

A darabhoz, amely mint ezt már
próbáltam bizonygatni - közhelyekből
gyúródott. De a világban helyet, értelmet
nem lelő kamaszfiú, a puritán, a saját maga
által emelt kőtáblák közül csak nagy néha,
sunyítva kiszökő, lelki süketségben szenvedő
apa, a maga érzékenységére, sértettségére a
vallásban gyógyírt kereső és gyógyíthatatlanul
semmit sem értő anya általánosságait egy
drasztikusan különös e s e t fogja egybe. Tény,
hogy a Peter Shaffer teremtette kamaszfiú
nemcsak az őt körülvevő társadalommal
szemben tanúsít deviáns magatartást, hanem
színpadi ősei közt is devianciának minősül
lázadásának k ü l ö n ö s s é g e . Milyen egyszerűnek
tűnik iszonyodva elzárkózni a vizsgálódás
elől, ha egy hú bestiálisan megvakít egy
istállónyi lovat, hiszen ez elmekórtani eset,
kamaszkori szexuális zavar nyomában fellépő
felbomlás s akkor ez a műveltebb, a
választékosabb variáció; ami a könnyebben
elérhető, kézenfekvőbbnek látszó, az a
társadalmi és családi szigor hiánya miatt
kitörő értelmetlen gazemberség,
rombolásvágv és szadizmus. Milyen egyszerű
a. recept, amely rendteremtést követel,
rendet, bár-milyet, amely megvédi a normális
polgárok virágoskertjeit, lóistállóit, könnyen
megkerülhető tilalomfáit a lázadással
szemben. A lázadással, amely n e m n o r m á l i s ,

amely beteges, sőt. maga az elme-betegség.
Ha ezen a logikai soron haladunk végig,

egyszerre más jelentést kap az alakok
általános volta. Egyszerre össze-szikrázik a
kér pólus: a figurák langyos átlagossága és az

e s e t szélsőséges és ki-hívó különössége.
Szándékosan használom ismételten az „eset"
szót, hiszen Peter Shaffer a dráma
erővonalait meg-próbálja elterelni.
.Megkísérli a drámát nem a fiú és tette
viszonyában keresni, nem az erre késznek
tűnő eszközökből előcsiholni, hanem
megteremteni. Igy próbálja meg a pszichiáter,
Dysart doktor vállát odafeszítem a színpadi
épít

mény alá, s ha ez nem is sikerül maradék-
talanul, az építmény tartós stabilitása mégis
növekszik. A doktor számára ugyanis csak
egy ideig az a legfontosabb kérdés, hogy
miképpen lehet a meg-magyarázhatatlannak
látszó cselekedet magyarázatára rábukkanni.
Amíg érdeklődése csak idáig terjed, inkább
orvos, mint drámai hős. Tétje is orvosi tét,
hiszen nem látszik kétségesnek, hogy azt
teszi, amit tenni kell, s törekvéseinek végső
kimenetelét csak orvosi tudása és a beteg
állapota befolyásolja. Csakhogy Dysart
doktor kérdése hamarosan át-alakul, hiszen
megérti, hogy kamasza csak orvosi
értelemben betegebb, mint ő, a kezelője.
Megérti, hogy orvost és pácienst - s ez a
viszony hirtelen olyan széles körűvé válik,
hogy a társadalom, a maga sokaságával
népesíti be a drámát --ugyanaz a kínzó
„hiánybetegség" gyötör. Megérti, hogy hitek,
eszmények, célok tőzsdekrachjában egy
kamasz saját vergődő személyiségéből
izzadta-kínlódta világra a maga lóistenségét,
és ez a csődbe-rémtettbe vezető Equus-hit
azt a szenvedélyt, értelmet hozta az életébe,
amit egyébként összkomfortos világában,
jólfésült, jóravaló szülei körében,
megvehető, aztán elhajítliató tárgyakat ígérő
sorsában nem talált. A pszichiáter tehát
szembesül a drámai kérdéssel: mit adhat a
világ a kórosan torz hit és cél-képzet
helyébe ? Ez a már egyáltalán nem orvosi,
sőt orvosilag nem is helytálló

kérdés kizökkenti a művet a maga elemei
által vájt mederből. Messzire űzi a
közhelyeset értelmezett társadalmi fele-
lősséget, amelyben minden bűnözőről
kiderül, hogy sivár gyerekkora volt, és őt is
érték sérelmek. Nem lehet eléggé érté-kelni,
hogy annyi sebzett lelkű gyilkos és meg nem
értett gazember után az író megpróbál
másfelé kanyarodni. S ez annál is inkább
eredmény, mivel a mű rész-elemei mintha
ehhez gyűjtődtek volna egybe: az apa és az
anya vonásai mintha egy silányabb műhöz
lennének vázlatok.

Peter Shaffer felismer és felfed egy
mélyebb, átfogóbb társadalmi felelősséget,
ezért idejében visszakozik, mielőtt
véglegesítené a bűnbakszerepkörben hőse
szüleit. A Pesti Színház művészei - a
rendező, Kapás Dezső, s a kiváló színészek.
- az Equusnak a kor lényegét érintő művészi
erejét erősítették fel.

A színpad, a játéktér mértéktartóan lát-
ványos s józanul alkalmas. Látvány-beli
izgalma addig terjedhet, ameddig nem
akadályozza a színpadi cselekvést, a dráma
lényegének kibontakozását, alkalmassága
pedig nem teszi tönkre a látványt. A sötétlő
fakorlátok mögött fel-fénylő és átlátszó
lómaszkokkal a fejükön mindvégig éreztetik
jelenlétüket a lovakat jelző színészek. A
színpadi tér egy-szerre nyújtja az istálló
reális illúzióját,
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s ugyanazok a fakorlátok felidézik a
pszichiáter környezetét is. Mindkét reali-
tás annyira csak utalásszerűen van jelen,
hogy még egy tárgyalóterem asszociá-
ciójára is lehetőséget ad, éppen csak
annyira, hogy a jelenetek „kihallgatás-
szerű" egymásra következését elfogad-
hassam. Mindez hibátlan, lényegében
követi a darab korábbi előadásait.

A „történést" egy fiatal színész szín-
padi beteljesülése hordozza. Ez a betel-
jesülés olyan elementáris, hogy félresöpri
szokásos „igen, de" elemzéseink rutin-
fordulatait. Gálffi László színpadi jelen-
léte valójában „újraírja" a művet.

Ez is elég lenne ahhoz, hogy örüljünk az
előadásnak. Ámde az Equus nem egy
magányos, nagy alakítást, ha-nem egy
nagy erejű és zavartalan szín-padi „duót"
eredményez: Darvas Iván pszichiátere és
Gálffi kamasza úgy egyen-súlyoz végig a
darabon, mint az egy kötélre fűzött
hegymászók. Pedig letagad-hatatlanul két,
merőben másfajta színészi lehetőség van
jelen, s kár volna lehazudni hogy Darvas
alakítása nem a színészi megújulás, a
sosem hallott hangsúlyok, a sosem látott
gesztusok meglepetésétől nagy erejű.
(Megvallom, nem hiszek a rendezői
munkától függetlenül létre-

jövő jó vagy rossz alakításokban. Meg-
győződésem, hogy minden nagy színészt
lehet olyan színpadi és pszichológiai hely-
zetbe hozni, amelyben nem születhet meg
igazán jó alakítás.)

Próbáljuk meg ezúttal nem értelmezni,,
hanem leírni, mit tesz a két színész a
színpadon. Gálffi kamasza nem szavak-
ból, hangsúlyokból születik meg ele-
mentáris erővel, hanem a test közléseiből.
Amikor először belép a színpadra, mint-
ha önmagába kapaszkodna. Hosszú kezei
görcsösen összefűzve, s ez a különös, ön-
magát ölelő testhelyzet sokáig nem oldó-
dik. Hátának íve, ahogy nekifeszül egy
padnak, a visszafojtott feszültségtől rugó-
szerűen pattanó megmoccanásai, össze-
gömbölyödései, kuporgásai, amelyek
mintha az anyaöl örökre elvesztett biz-
tonságát sóvárognák vissza, állának elő-
refeszülő konoksága, ahogy a cigarettázás
ismert gesztusával próbálkozik -
számtalan, felsorolhatatlannak tűnő moz-
gásfázis, melynek mindegyike önálló s
gazdag jelentéssel bír.

Azonnal hozzá szeretném tenni, hogy
Gálffi példátlanul kifejező színpadi moz-
gásának semmi köze nincs ahhoz a gim-
nasztikai ügyességhez, amelyet annyian
követelnek fiatal és kevésbé fiatal szí-
nészeinktől, abban a reményben, hogy
ettől majd élőbb és dinamikusabb lesz a
színház. Gálffi alakítása csupa mozgás, de
ettől még ez a megrendítő tehetségű
színész akár ügyetlen is lehet. Mozgásá-
nak egy része, talán nagyobbik része
egyébként nem is látszik. Pontosabban
nem mozgásként, hanem éppen ellen-
kezőleg - mozdulatlanságként látszik.
Miről van szó? Alakításának lényege
annak a feszültségtömegnek az áteresz-
tése testén, idegrendszerén, amely lehe-
tővé teszi, hogy színpadi jelenléte ne
hulljon szét testhelyzetekre. Közeledése,
távolodása a pszichiáter színpadi helyze-
téhez képest, álldogálásai, leülései, végig-
nyúlása a színpad szélén állandóan jelen-
levő betegágyon, olyan pontosan meg-
szólaló és egymással összefüggő belső
tartalmakat hordoznak, olyan kikezd-
hetetlen igazságtartalommal rendelkez-
nek, hogy nyugodtan írom le: saját testé-
vel söpri el a darab kísértő közhelyeit.
Megszólalásai, elhallgatásai, kiabáló ki-
törése vagy hirtelen elhalkulása - a beszéd
és a hallgatás váltakozása - pontosan azt a
belső készenlétet és dinamizmust
hordozzák, mint a mozgás és mozdulat-
lanság. Egy színpadi folyamat kihagyás
nélküli feszültségrendszerében él, és ez
lenyűgözi nézőit, A szertartás nem

Gál f f i László és Darvas Iván az Equusban



olcsó szemfényvesztés, megrendülésünk-
nek a színész megadja az árát. Hit - s a
rendezővel való együttes hit - kellett
ahhoz, hogy ne egy hálás szerep hatásos
kamaszklisékből való megfogalmazásával
találkozzunk a színpadon, hanem valódi
pokoljárással.

Mi az a nagy értékű, de tagadhatatlan
„másság", amit Darvas Iván Dysart doktora
képvisel ? S miért igazolódhat ez a más
egyetlen előadáson belül? A pszichiáter
szerepet tölt be, ez a szerep védi, mert nem
azonos teljes személyiségével. Ha
elbúcsúzik betegeitől, van számára egy
másik, kevesebb vagy másfajta
feszültségekkel teli élet. Páciense lerak-
hatatlanul hordozza önmagát, nincs módja
egy pillanatra sem kilépni önmagából. A
pszichiáter a darab elején kikezdhetetlenül
magabiztos, „normális" ember. Pont olyan,
mint mi a nézőtéren. Vannak kész válaszai
és kész hangsúlyai, kipróbált gesztusai s
mindig sikeres mosolya, szemvillanásai,
feszültség szülte pózai. Minden mozdulata,
minden gesz-tusa egyúttal vissza is
vonható, csak addig kötelez, amíg az
orvosszerepkör tart. Minden igaz és nem
igaz, állítás és tagadás, őszinte odaadás és
a „nem ér a nevem" menedéke.

Darvas Iván pszichiátere abból a min-
denkire jellemző felületességből indítja el
önmagát, amely lehetségessé teszi, hogy
olyan hasonlatosnak érezzük hozzánk.
Valamennyiünkhöz, akiket külső vagy
belső kényszerhelyzetek még nem
szorítottak be a színvallás kelepcéjébe. A
kamaszfiú pózain áttűz az igazság pilla-
natának forrósága, a pszichiátert pózai
még átsegítik a nehéz perceken.

De az előadás utolsó perceiben a szí-
nész szeméből már nem a rokonszenves
együttérzés, egy jelentős és humanista
művészegyéniség ismert kifejezése néz
ránk, hanem igazi, megszenvedett rémület.
Mikor történik valami a színházban? Ha
valami történik velünk. Mit jelent ez?
Valamit találnunk kell Equus-istenség
helyett. Mindnyájunknak. Egy estére
felismertük, hogy így kell lennie.

Peter Shaffer: Equus (Pesti Színház) Fordította:
Göncz Árpád. Rendező: Kapás Dezső. A
rendező munkatársa: Bőhm György. Zenei
összeállítás: Zsedényi Erzsébet. Dísz-let:
Fehér Miklós. Jelmez: Jánoskúti Márta.
Fémmarszkok: Stremeny Géza. Világítás:
Éberwein Róbert. Mozgás: Szirmai Béla.

Szereplők: Darvas Iván, Gálffi László,
Benkő Gyula, Tábori Nóra, Tanay Bella,
Kútvölgyi Erzsébet, Prókai István, Kovács
Nóra, Kelemen Csaba f. h,

KROÓ ANDRÁS

Egy - kellemes - éj a
kopár hegyen

Manapság mintha a színházi irányzatok és
felfogások virágkorukat élnék. Világ-
szerte kiváló rendezők és színpadi teore-
tikusok sora bizonyítja saját felfogásának
igazát. A modern színházi elméleteknek,
egy-egy klasszikusnak számító rendező
alkotóperiódusai szerint, már korszakai is
vannak. Igen sokat beszélnek mostanában
az úgynevezett látványszínház és
gondolati színház ellentétéről is. Vannak,
akik esküsznek rá, hogy a revü és show-
elemek leválnak, szükségszerűen leválnak
majd a gondolatokat és érzelmeket
elsődlegesen dialógusokon keresztül köz-
vetítő színi produkciókról; mások, éppen
ellenkezőleg, a vizualitás teljes győzel-
mére, a dráma képzőművészeti, társmű-
vészeti megnyilvánulásokban való felol-
dódására voksolnak. Mindeme viták
közben és alatt azonban idestova négy-
száz éve csendesen a színen haldoklik,
illetve virul az opera, amely a maga szá-
mára már réges-rég szintézisben oldotta
meg a prózai színház ezen ellentétét. Mert
végül is mi más az opera „zenei része", ha
nem a gondolatok és érzelmek egy
speciális nyelven, a zene nyelvén elő-adott
uralkodó összessége. Elvégre abban, hogy
- ragadjuk ki találomra mondjuk a
Trisztánt-- egy férfi és egy nő közel egy
felvonáson keresztül egymással szemben
áll és hevesen énekel, sok látványosság
nincsen, hogy a zenekari árok mélyén
láthatatlanul játszó hangszeres zenészek
abszolút antilátványáról már ne is
beszéljünk. Ugyanakkor mindaz, ami a
zenei drámából lefordítható a gesztusok, a
mozgás, a mimika nyelvére, ami
kiegészíthető és fokozható a díszlettel,
jelmezzel, a prózai színjátszás kifogyhatat-
lan kellékeivel - az látvány, sőt, nyugod-
tan mondhatjuk: látványosság. Vagyis az
opera, ha nem is tett vagy tesz mindenkor
eleget a XIX. századi Gesamtkkunstwerk

eszméjének, a gondolatok és a gondola-
tok képi megformálásának egységét tra-
dicionálisan megvalósította.

Egy ilyen elméleti gondolatsornak
látszólag vajmi kevés köze van egy konk-
rét színházi előadáshoz, mégis biztos va-
gyok benne, hogy a Népszínház opera-
társulatának vezetősége, kimondva vagy

kimondatlanul, mindenkor ebből a komp-
lex művészi, operai igényből indul ki.
Nem is lehet ez másképp olyan zenei-
színházi csoportosulás esetében, amely-
nek nem csak művészi vezérmotívum-
ként, de sokkal kézzelfoghatóbban, fizikai
létezését tekintve is követelménye a zene
és látvány egészséges egysége.

Az a kis csapat, amelyet a plakátok
november 30-án is hirdettek, ma már
sikerekben gazdag múltra tekint vissza. A
Déryné Szúház állandó operaegyütte-
seként i 97o-béta alakult Nicolai : Windsori

víg nőkjének színrevitele idején. Azóta
Donizetti-, Rossini-, Mozart-operákkal,
féltucatnyi vígoperával, daljátékkal lépett
fel országszerte. 1978 a színház életében
fordulópontot jelentett. Bele-olvadván a
Népszínház konglomerátumába, az
operatagozat zenekarának lét-száma
ekkor emelkedett kilencről tizen-ötre,
hogy aztán ebben az előadásban
tizenhéttel elérje eddigi maximumát.
Muszorgszkij remek vígoperáját a társulat
először 78 tavaszán mutatta be. Az
előadásnak kiemelkedő zenetörténeti ér-
dekessége az volt, hogy Magyarországon
először vitte színre Muszorgszkij eredeti,
utolsó elképzelései szerint a darabot.
Az Esték egy Grikanykai tanyán című Go-

gol-ciklus nyitó elbeszélésének szövege
nyomán komponált Szorocsinci vásár vi-
lágszerte játszott vígopera volt Cserep-
nyin átdolgozásában. Az azonban már
csak az orosz Muszorgszkij-kutatások
legutóbbi tíz 'évében derült ki, hogy a
zeneköltő önálló, szimfonikus művét, az
Egy éj a kopár hegjent drámai cselek-
ménnyel látta' el, s így az a meglevő víg-
operával és az eddigi gyakorlatban is be-
fejezésként vele együtt játszott Gopákkal
komplett zenei szövetet ad, nem igényli
más zeneszerző kiegészítő munkáját.

A zenei koncepció a mostani felújítás-
nál sem változott. De lényegében fejlődött
tovább a színpadi elképzelés, a díszlet,
sok apró részletében is tovább érett a
produkció. A leglényegesebb változtatás a
mostani verzióban az, hogy, míg régen a
vásár első jelenetében, az ördög tűzpíros
kaftánjának emlegetése közben lehullott a
bódék mögül a kulissza, és félelmetesen
felrémlett a kopár hegy árnya, most az
árusok, kupecek jelenete végig teljes
védettségben, sűrű napra-forgódíszlet
előtt játszódik. (Gogolnál: „Könnyű
rovarok smaragdja, topáza, rubinja libeg a
délceg napraforgókkal árnyékolt tarka
vetemények felett.") Ez a módosítás azért
nagyon fontos, mert így a Grickó álma

jelenetben, az Egy é j a


