
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



kopár hegyen boszorkányszombatja vá-
ratlanul, a baljósan komor csúcsok
nyomasztó megjelenésével kezdődhet.
Ezzel a fogással a forma szerkezetileg is,
a látvány szempontjából is két részre
tagolódik, a finálé vásárjelenete pedig
prózai reprízként elevenítheti fel a békés
falusi táj napraforgóit. Ezen kívül az
ördög szerepébe további apró játékok
kerültek, aktívabb lett a pópafi figurája, a
szerep színészi gesztusokkal bővült,
megerősödött a kórus, az első és utolsó
szín hálódíszlete teljesen elmaradt.
Vagyis, a vígopera előadásban leszűrtebb,
ugyanakkor drámai pontjain feszültebb
lett. Ám abban, amiben a legjobb volt,
nem változott. Ami a színpadon történik,
az most is pergő, és leköti a nézők
figyelmét. Noha a színháznak adottságai-
nál fogva be kell érnie az egyszerűbb és
könnyen mozgatható díszletekkel, a lát-
vány színpompás, a rendezés a kis szín-
padon, a kevés szereplővel is tud tumul-
tuózusnak ható jeleneteket komponálni.
Továbbra is a darab „lelke" a címadó
drámai jelenet, amelynek profi kivitele-
zése nemcsak hogy kisvárosi színpado-
kon, de az Állami Operaházban is meg-
állná a helyét. A felújításban ezt a részt
fekete csuklyás színészek játsszák, a ke-
zükben világító fátylakkal, pörgettyűk-
kel, gyertyákkal, egészen bábszínházi
megoldásokhoz közelítve. Az ősi baccha-
náliát idéző balettszámban, amely az év-
századok során boszorkánytánccá, sátán-
imádattá változott, a táncelemek végig
meggyőzőek, sőt impresszívek.

Kicsiny, szellemes ötletek egész rajából
építkezik az opera második felvonása is.
Szerencsés találat például, hogy a titok-
ban a pópafival légyottra készülő Hivria,
a darabhoz képest hosszú áriája alatt a
kisördög bohócos majomkodása tart
egyensúlyt, kiváló az álmából lustán tá-
pászkodó Cserevik és a meglepődött

ördögfi néma kontrasztjelenete, de talán a
legjobb az, amikor az egyébként kevés
tárggyal igen sokatmondó szobadíszlet
ablakát Hivria kitárja, és mintegy kép-
keretbe foglalva - feltűnnek a saját
árnyékuktól is riadozó kozákok népi
zsánerfejei.

Azt az élményt, amelyet az operai estén
kapunk elsősorban Kertész László-nak és
László Endrének köszönhetjük. László
Endre a színház zenei vezetője
hangszerelte a művet kamarazenekarra,
Kertész László főrendező pedig rendez-te.
De ismerve valamelyest a színház
körülményeit, azt kell mondanunk, hogy
nem is egyszerűen csak rendezte, hanem a
részbeni fordításon kívül és kamara-
színpadra alkalmazáson túl - színpadra
képzelte. Végül is magas színvonalú ren-
dezői munkája, az általa megvalósított
egészséges és helyenként sziporkázóan
szellemes látványosságok sora teszi le-
hetővé, hogy Muszorgszkij eme újonnan
is fölfedezett színpadi remeke a zenei ki-
vitelezés viszonylag szerényebb színvo-
nala mellett is kellemes élményt nyújtson.

Muszorgszkij: Egy éj a kopár hegyen (József-
városi Színház)

Raics István fordítása alapján kamaraszín-
padra alkalmazta: Csemer Géza és Kertész
László. Rendezte: Kertész László. A rendező
munkatársai: Labádi Lajos és Jankó Ágnes.
Kamarazenekarra hangszerelte: László Endre.
Díszlettervező: Sostarics Zsuzsa és Tarr Bé-
la. Jelmeztervező: Rimanóczy Yvonne. Tánc-
tervező: Barta Judit. Zenei munkatárs: Patai
Kató és Mohai Mária. Vezényel: László End-
re és Dömötör Zsuzsa.

Szereplők: Kálny Zsuzsa, Zöld Ildikó, Vaj-
da Dezső, Bihari Tóth Zsuzsa, Szabó Zol-
tán, Keresztessy Pál, Iván József, Németh
József, Bordás Dezső, Toldi Nagy Miklós,
Nagy János, Virágh Rezső, Nemes Lajos,
Szele Margit, Bognár Éva, Oláh László,
Bognár András, Bagó Gizi, Bakonyi Ilona,
Jászter Mari, Szatmáry Olga, Török Sarolta,
Sass Júlia, Kárpáti Magdolna.

BÁNYAI GÁBOR

Mozart szellemében

Az Idomeneo az Operában

Részlet Leopold Mozart fiához írott le-
veléből: „Ajánlom, hogy munkádnál ne ki-
zárólag és egyedül a muzikális közönségre,
hanem az amuzikális publikumra is gondolj.
Tudod, hogy száz tudatlan akad tíz igazi zeneértő
ellenében. Ne feledkezzél meg hát az úgynevezett
népszerűről sem, ami a hosszú fülűeket is
csiklandozza." (Salzburg, 1780. december i
i . )

Az Idomeneo szerzőjéhez intézett apai
intelem jogosultságát kétszáz év után is
bizonyította a mű mostani bemutatója körül
fellángolt vita. Részt vettek benne a maguk
sajátos lehetőségei és eszközei révén a
hosszú fülűek csakúgy, mint a kritikai
fegyverzet nélküli publikum. Az előbbiek
jórészt az elutasítás, még inkább a kétség
hangjait pedzegették. Az utóbbiak lassú, de
bizonyossággá növő folyamat során adták
le a mű és elő-adása mellett voksukat. Az
első tábor az operai hagyományokat kérte
számon. A második, leküzdve a kezdeti
meglepődést és a szokatlantól való ide-
genkedést, a korszerű zenés színház
partnerévé vált.

Opera vagy zenés színház: látszólag
egymásnak ellentmondó fogalmak. Az
utóbbi mintha fajsúlycsökkenést is je-
lentene. De a kettő szembeállítása lehet
álvita is.

Vitatkozhatunk azon, vajon szabad-c az
énekesnek, mondjuk, hanyatt fekve
énekelni recitativóját. (Hogy lehet, azt sem
az énekesek, sem a vezető kar-mester nem
vitatja.) Vagy jó-e például egy kvartett
közben nemcsak szituációba, de akcióba
hozni az előadókat? (Hogy hatásos, azt a
közönség tanúsítja.) Ezek a fel-felparázsló
viták érintik is, meg is kerülik a lényegét"
nevezetesen azt, hogy van-e mondandója,
üzenete a mai kor nézője számára az
operának mint színházi formának.

Úgy vélem, az Operaház Idomeneo-
bemutatója éppen erre a kérdésre akar
válaszolni azzal, hogy nem csupán magas
színvonalú zenei élményt nyújt, hanem
kísérletet tesz az opera mint színházi
totalitás jogainak visszaállítására. Érzésem
szerint - sikeres kísérletet.

A zenés színházban -- egy elterjedt

Muszorgszkij: Egy éj a kopár hegyen (Józsefvárosi Színház) (MTI-fotó)


