
lami roppant belső keménységgel ötvöz-ni
tudó színésznőt ismerhettünk meg benne.

Csákányi Eszter és Bezerédy Zoltán
szolgapárosát csak együtt lehet értékel-ni,
oly kitűnő és pontos összjátékot pro-
dukáltak. Mintha egyetlen, összegaba-
lyodott testté váltak volna, minden moz-
dulatuk a másiknál is rezonált, az ember-
állat-lét szorongatóan félelmetes és mu-
latságosan szánandó rajzát adták. Nem
csupán kiszolgáltatottak: primitívségük-ben
fenyegető erőszak van. Egy Moliérebe
oltott Calibant játszottak.

Remekül oldotta meg a rendezői kon-
cepcióból adódó, a szokottól eltérő re-
zonőrfeladatát Tóth Béla, míg a többiek,
Dánffy Sándor, Serf Egyed és Galkó Bence
egy-egy kitűnő epizódfigurát teremtettek.

Árnolphe-nak a darabbeli harmadik
felvonás harmadik jelenetében van egy
monológja a nők és a férfiak örök hábo-
rúskodásáról, egymásnak való kiszolgál-
tatottságáról. Amikor elhangzik az, hogy
mi, franciák - mármint a férfiak mindig
elvétjük a dolgokat, Rajhona Adám beül a
nézők közé. Ez a nem túl eredeti, itt mégis
kifejező és az előadás hangulatába illő
megoldás nem egyszerű gag volt, hanem
annak hangsúlyozása, hogy igen, „mi,
franciák", itt ülő nézők, mi magunk
vagyunk azok, akikről szól ez a játék. Ez a
művészi hitvallás és gyakorlat, a máról a
mához szólás hiányzik oly nagyon
általában - de nyáron különösen - a magyar
színházakban.

Schiller: Tell Vilmos (Szegedi Szabadtéri Játé-
kok)

Fordította: Vas István. Rendező: Ruszt
József. Díszlet: Csikós Attila. Jelmez: Piros
Sándor. Koreográfus: Barkóczy Sándor.

Szereplők: Trokán Péter, Balázsovits La-
jos, Gábor Miklós, Balkay Géza, Ferenczy
Csongor, Horváth Sándor, Hetényi Pál,
Farády István, Kovács János, Safranek Ká-
roly, Mihály Pál, Tolnai Miklós, Fonyó
István, Mártz Tibor, Almási Éva, Tóth
Éva, Vass Éva.

Ma/lére: A nők iskolája (kaposvári Csiky
Gergely Színház Nyári Színháza Boglárlellén)

Fordította: Vas István. Rendező: Babarczy
László. A rendező munkatársa: Kardos Tibor.
Díszlet, jelmez: Szegő György.

Szereplők: Rajhona Ádám, Csonka Ibolya
f. h., Spindler Béla, Bezerédy Zoltán, Csáká-
nyi Eszter, Tóth Béla, Galkó Bence, Dánffy
Sándor, Serf Egyed.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Gyulai Nyár -
tanulságokkal

A Gyulai Várszínház programja idén a
Bartók-esteken kívül (lásd SZÍNHÁZ
szeptemberi számában) három prózai elő-
adást kínált: három magyar mű ősbemu-
tatóját. Gyula immár hagyományosan a
magyar történelmi dráma egyik jeles mű-
helye. Ezt a törekvését évek óta jelentős
művekkel és előadásokkal igazolta. Az
idei bemutatók azonban elmaradtak a
megszokott színvonaltól, a korábbi ered-
ményektől. Az okokat elsősorban a da-
rabválasztásban, a dramaturgiai munka
hiányában kell keresnünk. Az idei Gyulai
Nyár tanulságai arra hívják fel a figyelmet,
hogy szép és nemes feladat a magyar
dráma ápolása - de nem mindenáron.

A túszszedők

A túszszedők alapja klasszikus irodalmi
mű: Euripidész Oresztése. Ez a görög
irodalomban is magányos remekmű ihlette
meg Hubay Miklóst, a darab alcímének
tanúsága szerint: „Euripidész gondolatait
követve." Mi az, amiben Hubay Miklós
követi Euripidészt? Első-sorban a dráma
cselekményében: „Euripidész
Oresztészének a története ennyi: a
képmutató nagybácsi, hogy megszerezze
magának unokaöccse és húga országát,
igyekszik őket a törvény erejével ön-
gyilkosságra kényszeríteni; a halálra ítélt
fiatalok bosszúból elfogják álnok nagy-
bátyjuk világszép feleségét és kislányát; az
asszonyt kivégzik, a kislány nyakára kést
téve, büntetlenséget és szabad elvonulást
kérnek - ha ezt nem kapják meg, a kislányt
is kivégzik, és a felgyújtott fellegvár
romjai alá temetkeznek... A menthetetlen
helyzetet csak egy isteni közbelépés menti
meg, nagyon is emberi
kompromisszummal: a túsz és a túszszedő
házasságával." (Hubay Miklós: A
túszszedők, Új Írás, 1981/7.)

A dráma Euripidész szavaival kezdődik,
a szerzői utasítás szerint: „Elektra ...
valami érthetetlen szöveget dünnyög.
Görög szöveg. (Euripidész drámájának
első három sorát mondogatja magában. Á
világirodalom legszebb dráma-kezdő sorai
ezek. Illő, hogy ezzel kezdődjék az
előadás.)" Á darab cselekménye a
továbbiakban is követi a görög ere-

detit: Menelaosz elárulja a fiatalokat, ezért
azok megölik feleségét, a világszép
Helénát, és túszul ejtik leányát, Hermio-
nét. A végső megoldás csak isteni komp-
romisszumként születhet meg: Apollo
közbelépésével. Hubay azonban csavar
egyet a befejezésen: a hatalomra került
Őresztész megtizedelteti azokat a fiata-
lokat, akik szembeszálltak vele. Á darab
úgy végződik, ahogy indult: Őresztész a
földön fekszik, Elektra pedig Euripidész
szavait kántálja: „Nincs a világon olyan
iszonyat, nincs olyan fájdalom, amelynek
terhét az ember ne bírná elviselni. . ." A
nyitó- és zárókép azonossága sugallja azt
az írói kérdést, amely végső szerzői
utasításként hangzik el : „Szegény
Őresztész, lehet, hogy csak álmodta az
egészet?"

Hubay mai túsztörténetté asszociálta
Euripidész drámáját. Á véres görög le-
gendához mai párhuzamokat talált: a
terrorizmus világjelenségét. Műve törté-
nelmi parabola az ifjúság mindenkori
lázadásáról, a nemzedéki ellentétről, a régi
és az új eszmék harcáról. Trója a régi
eszmék szimbóluma, amelyet Őresztész
generációja elutasít magától: „Amíg ti
Trója alatt harcoltatok anyukáért, mi fel-
nőttünk. És semmi közünk Trójához, az
Iliászhoz. . ." Nem lehet véletlen, hogy
ezeket a szavakat éppen Hermione mondja
- a túsz -, aki paradox helyzeté-ben is
generációjával - a túszszedőkkel -
azonosul. Trója tehát „le van trojva", de
mi az, amiért az új nemzedék lázad? Mit
akar Elektra és Őresztész, Püladész és
Hermione? Milyen eszme jegyében, mi-
lyen cél érdekében lázadnak? Milyen
csoport, szekta, mozgalom elveit kép-
viselik? Az új eszme, a jövő szimbóluma a
fiatalok városa, amely Trója ellenképe
kíván lenni. „Ahogy most jön velünk
Hermione, jönnek majd mások is... Egy új
város felé, ahová neked nem lesz
bejárásod, Menelaosz. Á fiatalok városa
lesz az. Hét napig ott lent a földet harapva,
képzeletben felépítettem már minden
házát. Minden ház kilincsét ismeri a
kezem. Melegedtem minden ház tűzhe-
lyénél. Minden küszöbön azt mondták
nekem: „kerülj beljebb", „isten hozott,
Őresztész".

Milyen lesz a fiatalok városa, milyen
jövőt tervez az új generáció? - minderről
nem tudunk meg semmit. A dráma -
amely a fiatalok lázadásáról kíván szólni -
adós marad e lázadás tartalmával és cél-
jaival. Mindössze az eszközeit ismerjük
meg: a modern terrorizmus fegyvertárából
ismerős túszszedést. Öncélú, értel-



metlen és céltalan a mai fiatalok lázadása -
erről szólna ez a klasszikusan mai tragédia?
Vagy arról a fiatal ellenzékről, amely
hatalomra kerülvén maga is a hatalom
eszközeivel intézi el saját kor- és
sorstársait? A túszszedők, parabolája ho-
mályos marad. Az érintett problémákat
Hubay darabja sem gondolatilag, sem
dramaturgiailag nem bontja ki igazán. A
dráma alakjai kidolgozatlanok, jellemükről
és szándékukról nem tudunk meg többet,
mint amennyi a görög irodalomból
ismeretes. Hubay figuráiból éppen az a
többlet hiányzik, amely a mai párhuzam
hitelességéhez szükséges lenne. Vitáznom
kell tehát Tarján Tamás cikkének
(SZÍNHÁZ szeptemberi száma) azzal a
megállapításával, hogy A túszszedők első
része a „kivételes erejű Hubay-művek
sorába tartozik".

A dráma magán viseli a Hubay-művek
számos jellegzetességét: az író imponáló
műveltségét és nagy szakmai tudását. Á
darabot át- meg átszövik a művelődés-
történeti utalások, a nyílt vagy burkolt
idézetek Euripidésztől József Attilán át
Gyurkó Lászlóig. A szereplők nyelve
tobzódik az ilyen kifejezésekben: „Hol
vagy, szerelmem Elektra?", „halált hozó fű
terem", „Elektrához illik a gyász", „tied az
ország, a hatalom, a dicsőség".. . Az
irodalmi zsargon következtében a mű
iróniája csak kevesek számára válik nyil-
vánvalóvá és élvezhetővé, A túszszedők a
Hubay-művek gyakori hibájába esik: igen
szűk közönségréteghez szól.

Giricz Mátyás rendezése a darab
gyengéit látványszínházi elemekkel pró-
bálta ellensúlyozni. Gyarmathy Ágnes
erőteljesen naturalista díszlettervében
láthatunk kilőtt roncsautót Klütaimnésztra
szénné égett tetemével, gyertyákat
százszámra, sörösüvegeket és por-
celáncsészéket. Őresztész farmert visel,
Menelaosz lódenkabátot, Elektra divatos
nyári ruhát, Heléna és Hermione piros
kiscsizmát. Ez a nyíltan vállalt eklek-
ticizmus önmagában nem lenne baj, ha a
mindenáron való modernkedés feledtetné a
mű gyengéit. Ehelyett azonban felerősíti.

A tehetséges fiatal színészek a kidolgo-
zatlan szerepek áldozatai. Bubik István-nak
Őresztész szerepében nem adatik több
lehetősége néhány lendületes tra-
pézszámnál. Kubik Anna, Hermione
alakítója, olyan szép, hogy még darab-béli
anyját, a világszép Helénát is elho-
mályosítja. Az Elektrát játszó Bajcsay
Máriának szerep nélkül is súlya van az
előadásban. Hernádi Juditról régóta tud

juk, hogy ragyogó komika. Tahi Tóth
László -- szerep híján - önmagát adja.
Ennél többet Katona János és Kishonti
Ildikó sem tehet. Rupnik Károly Apolló-
jának három emelet magasságban kell
egyensúlyoznia.

Torzó messiás
A Gyulai Nyár másik bemutatója tanul-
ságos példa arra, hogy megfelelő drámai
anyag nélkül jó rendező sem tud jelentős
előadást létrehozni. Filadelfi Mihály Tor-
zó messiása Achim L. András életét kí-
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Bubik István, Kishonti Ildikó, Katona János és Bajcsay Mária Hubay Miklós A túszszedők című
tragédiájában (Gyulai Várszínház)

Achim L. András (Mécs Károly) és felesége (Vajda Márta) Filadelfi Mihály Torzó messiás című
színművének gyulai előadásában



Voltaire-Dugonics: Magyarok cselekedetei,
avagy a végzet (Universitas együttes) (MTI fotó - llovszky Béla felvételei)

mint Kozák András, Csíkos Gábor, Lukács
József. Vannak aztán olyan rejtélyes
szereplők is, akikről nem lehet pontosan
tudni, hogy kicsodák. (A színlap, amely
mindössze felsorolja a közreműködőket,
ebben nem nyújt segítséget.) Ilyen parányi
szerepben színészi alázattal teljesíti
feladatát Fülöp Zsigmond. Ákár-csak Tyll
Attila, e régi gyulai „őshonos" játszó. A
színészek munkájára általában a művészi
alázat a jellemző. Vonatkozik ez a
főszerepet játszó Mécs Károlyra is.
Színészi alkatától idegen a „parasztkirály"
szerepe. Mégis megpróbálja elhitet-ni
annak a magányos embernek a küzdelmét,
aki megelőzte korát. Ennél többre nincs
lehetősége. Áchim összetett egyéniségét
ugyanis a dráma nem bontja ki. Alakjának
ellentmondásaira mindössze utalások
történnek. Ellenségei izgága, indulatos,
bestiális szenvedélyű ember-nek tartják, aki
a parasztokkal rokonszenvez, ugyanakkor
dzsentriallűrjei vannak: kedveli az úri
hecceket, a föld-jén summások aratnak, a
lányát balettre taníttatja, a felesége
kisvárosi dáma. A darab alapkonfliktusa
lehetett volna Achim életformájának és
elveinek kettőssége, a „se nem úr, se nem
paraszt" tragikus dilemmája. Lehetett volna
a dráma ellenmű Hernádi Gyula Bajcsy-
képével szemben. Sok minden lehetett
volna - de ebben a formájában csak váz-lat
maradt.

Mit tehet ilyen alapanyaggal egy jó
rendező? Szükségszerűen megpróbálja
feldúsítani látványos tömegjelenetekkel és
korfestő életképekkel. Sík Ferenc
nagymester a század eleji kisváros, a
dzsentri-Magyarország miliőjének hite-les
megjelenítésében. A gyulai vár minden
szögletét bejátszó díszlet - Banovich Tamás
munkája - akár egy Móricz-darab háttere is
lehetne. Az erkélyen elegáns hölgyek és
urak ülnek, a karzaton valódi
cigányzenekar kíséri Jákó Vera magán-
számát. A kaszinóban folyik a kártya-csata;
a vár tetőteraszán barátságos

asszót vívnak a fiatalurak, a legfelső eme-
leten pedig időnként maga Ferenc József is
megjelenik. Szerepének jelentősége -
akárcsak alakja - mindvégig homályban
marad, de nem ez az egyetlen, amit nem
értünk ebben az előadásban. Á négy rész-re
osztott színpadon minden percben történik
valami: káprázatos rendezői ötletpetárdák
röppennek fel - egyetlen nagy tűzijáték az
egész előadás. Láthatunk nagy úri-muris
mulatást, népszerű táncdalénekesnőt
Harangozó Teri személyében, látványos
tömegtüntetést nagyszámú statisztériával,
kakastollas csendőröket, vasalót lóbáló
cselédlányt, balettozó úrikisasszonyt, sötét
nap-szemüvegben és katonai egyenruhában
vadászó úri társaságot, valódi kutat a
színpad elején, levegőben libegő koporsót,
ácsolt fakereszteket és sok-sok gyertyát.
Ezek a fárasztóan látványos, erőltetetten
teátrális tömegjelenetek még egy jó drámát
is tönkretettek volna. Igazi mű híján
azonban öncélúvá váltak : egy rendezői
stílus paródiájává. Az előadás jó példája a
színházi hatásmechanizmus
veszélyességének: ha nincs valódi tartalom,
minden színpadi eszköz a visszájára fordul,
az ellenkező hatást éri el. Például a két
Bajcsy-Zsilinszky testvér néma jelenetével
a rendező szándéka a burkolt fenyegetés
lehetett - az ütemesen dobogó-kopogó
léptek, a jelenet erőszakolt didaktikussága
azonban óhatatlanul mosolyra késztet.
Vagy a vadászjelenet, amelyben
elhatározzák Achim meggyilkolását: a
megyei urak dél-amerikai diktátorokra
maszkírozva a nézőkre fogják puskájukat,
ami ellenállhatatlanul komikus hatást vált
ki.

Magyarok cselekedetei,
avagy a végzet

Az idei Gyulai Nyár igazán színvonalas
produkciója az Universitas együttes elő-
adása volt. Ennek az amatőr együttesnek
sikerült az, ami a hivatásosaknak is ritkán :
megújítania önmagát. Az együttes tagjai
jórészt kicserélődtek. Produkciójuk stílusa
megőrizte legjobb hagyományaikat - a
maszkokat, a pantomimet, a zenét, a
táncot, az ötletes szcenikát -, ám számos új
elemmel bővült. Elsősorban a
játékossággal. Erre idei produkciójuk sok
lehetőséget nyújt.

Az a törekvésük, hogy színvonalas
irodalmi anyagot vigyenek színre, vál-
tozatlan. Katona Imre rendező ezúttal is
ritka gyöngyszemet talált: Voltaire Zadig,
avagy a végzet című művének Dugonics
András által magyarított változatát,

vánta feldolgozni eredeti dokumentumok,
levelek, cikkek alapján. Ebből a
nagyszabású életből azonban csak élet-
képek valósultak meg Gyulán. A helyi
szerző !ugyanis a történelmi képesköny-
vek illusztrációs műfaját választotta kife-
jezési eszközéül. A Torzó messiás írói
szövete nem több üres közhelygyűjte-
ménynél. A darabnak nincs cselekménye:
semmi sem történik Achim képviselővé
választásától meggyilkolásáig. Pedig a
drámában adott az igazi konfliktus
lehetősége is :Áchim magányos és elbukó
hős, a tiszta törekvések mártírja és áldo-
zata. Hiszen ez a kor Ady és Móricz Ma-
gyarországa, a Rokonok és az Úri muri
magyar társadalma, a „Magyar Ugar"
valósága. Mindez lehetett volna egy igazi
dráma alapja is!

Ebben a darabban azonban nem jelle-
mek, hanem a történelemkönyvek jól
ismert papirosfigurái csapnak össze. A két
Bajcsy-Zsilinszky fivér például
sematikusan gonosz figura. Szacsvay
László és Kárpáti Tibor szerepe mind-
össze a rejtélyes megjelenéseire és a ti-
tokzatos mosolygásokra szorítkozik. És
természetesen a céllövésre, amelyet az
előadás első percétől fogva kitartóan
gyakorolnak. Ugyanilyen papírmasé a
századelő Magyarországának dzsentri-
képe is, Békéscsaba maffiaként összefogó
vezető rétegének portréja. Ezeknek az
embereknek nincs egyéni arculatuk, bár
kitűnő színészek kölcsönzik személyisé-
güket: az újvidéki Pataki László és a ro-
mániai Sinka Károly. A legtöbb szemé-
lyes vonással még az esperes rendelkezik,
ez azonban elsősorban Bodrogi Gyula
magánszámainak köszönhető. A pozitív
hősöket a magyar drámairodalomból un-
tig ismert és elkoptatott népi figurák
képviselik. Őze Lajos egy Tiborc fájdal-
mával kesereg Achim öreg szolgájának
szűkre szabott szerepében. Jó volt egy-
egy kis szerepben Karna Margit és Bö-
könyi Laura is. Achim barátainak szere-
péhez olyan művészek adják nevüket?



A Zadig Voltaire-nél valójában a Candide
előképe. A Magyarok cselekedetei, avagy a
végzet afféle magyar Candide-történet: egy
gondolkodó ifjú viszontagságai a tizedik
századbeli Magyarországon. Zadig a
boldogulás útját keresi a világon.
Kálváriája a képzeletbeli Taksony feje-
delem Magyarországán indul, és Keleten:
Indiában, Mekkában folytatódik. Latja
során lesz rabszolga és orvos, fejedelmek
barátja és száműzött, találkozik magával a
Sorssal is.

Candide-Zadig tanulóévei jó ürügy
Voltaire-Dugonics számára, hogy a korról
és nemzetekről mondja el véleményét.
Elsősorban a magyarságról, amely nem
sokat változott Taksony fejedelem ural-
kodása óta. Dugonics saját korának rajzát
csempészi be a képzeletbeli tizedik század
ábrázolásába. Katona Imre rendezése pedig
számos áttétellel érzékelte-ti, hogy mai
korunkról is szól a mese. Taksony
fejedelem mikrofonba beszél, dísztribünről
szól népéhez, és a vezért dicsőítő vershez
cirkuszi zene harsog. Ezek az
anakronizmusok okozzák az előadás
szarkasztikus, áttételes iróniáját. Dugonics
régi magyar szövegeinek meg-van a
maguk sajátos bája, amelyet a modern
hang- és tánceffektusok jól ellen-
pontoznak. A különböző hangszerek egész
kavalkádja szólal meg az előadásban (az
együttes szinte minden tagja több
hangszeren is játszik!). Nem először írjuk
le, hogy rendkívül kifejezőek az Univer-
sitas maszkjai: lehetővé teszik a szerepek
jellemzésct és a női-férfi szerepek felcse-
rélését. Változatlanul színvonalas az
együttes mozgáskultúrája, a nézőktől kar-
nyújtásnyira adják elő kidolgozott pan-
tomimszámaikat. Egészen kiváló a díszlet:
a megyei tanács hangulatos udvarában, egy
óriási fenyőfa tövében puritán színpad,
amelyen mindössze néhány esz-köz teremt
helyszínt. A különböző hatású anyagok
selymek, tüllök, viaszkos-vásznak, kötelek
-- palotává, tribünné, hálószobává,
templommá alakítják a teret. A
fényeffektusok játéka fokozza az anyagok
sajátos térbeli hatását. Mind-ezek nem újak
az együttes eszköztárában, de rendkívül
összehangoltan, kidolgozottan, sok ötlettel
használják őket.

Egységes stílusú, magas színvonalú
előadást láthattunk a megyei tanács ud-
varán - a legjobbat az idei Gyulai Nyár
prózai bemutatói közül. Egy amatőr
együttes mutatta meg, hogy lehet igazi
művészetet csinálni egy szál dobogón is.
Talán ez az idei Gyulai Nyár legnagyobb
tanulsága.

RÉVY ESZTER

Ivan Szuszanyin

Szegedis Szabadtéri Játékok

Érdemes megemlíteni, hogy ezt az el-
söprő erejű, epikus áradása ellenére is
drámai operát a világ szinte minden zenei
lexikona az orosz nemzeti operastílus
kiindulópontjának nevezi. Különös, hogy
Magyarországon kevésbé ismerik, mint
például Muszorgszkij monumentális
színpadi műveit. Csak születése után több
mint száz évvel került nálunk szín-padra:
196i-ben éppen Szegeden mutatta be
Vaszy Viktor. Az akkori előadásra az
ország minden sarkából zarándokoltak az
operakedvelők. A társulat ragyogó
képességű tagjai felejthetetlen emlékű
alakítások lehetőségéhez jutottak.

Az Ivan Szuszangin igazán a Szabad-téri
Játékokra való opera: végre ismét sikerült
olyan művet találni, mely lénye-génél
fogva alkalmas a hatalmas tér látványos
betöltésére.

Díszlet, jelmez, rendezés

Viktor Volszkij díszlettervező a Dóm
méreteihez és adottságaihoz komponálta
tervét: a hatalmas, elmosódó kontúrokkal
világított hagymakupolák, a remekül
kivitelezett ikonosztáz a mű lényegét
fogalmazzák meg: az ősi orosz vallás és az
idegen betolakodók ellentétét. Szerencsés
a gyors változások képi megoldása is:
Volszkij nem veszteget felesleges időt,
szellemesen nyitható-csukható dísz-
letelemei pillanatok alatt engedelmes-
kednek a változások diktálta követelmé-
nyeknek.

Ugyancsak a Bolsoj fiatal tervezőjének
munkáját dicsérik a jelmezek. Látványo-
sak, mégsem túldíszítettek; festői hatásúak.

Vagyim Milkovban olyan fiatal opera-
rendezőt üdvözölhetünk, akit hosszú idő
óta szeretnénk látni a hazai színpadainkon.
Milkov színpadán nem operaénekesek
ágálnak lehetetlenül elavult, múlt századi
mimikával és gesztusokkal, ha-nem
emberek, jellemek, karakterek él-nek. Az
énekesek nem csupán lélektelen
hangképző bábuk, hanem a szó nemes
értelmében színészek; alakításuk plaszti-
kussága, oldottsága, bensőséges elhitető
ereje nem csökkenti énekes teljesítmé-
nyüket. Milkov ragyogóan bánik a sok

szereplőt mozgató kórus-balett és általá-
ban a tömegjelenetek szereplőivel is. Pél-
dás - és sajnos nálunk ismeretlen - fe-
gyelem jellemzi a tömeget alkotó egyes
szereplők munkáját; soraikban nem fe-
deztünk fel sem feltűnősködőket, sem
„töltelékként" alkalmazott, jellegzetesen
civil benyomást keltő felléptidíjasokat.

Milkov tömegmozgatása nem enged
semmiféle sablonnak, bár óhatatlanul
követ bizonyos hagyományokat. A részt-
vevők egyéni sorsok hordozói. A tömeg
nem a létszámával igyekszik hatni, alá-
rendeli magát a zene követelményeinek,
ugyanakkor részt vesz a cselekményben,
nem csupán dekoratív elem. A szereplők
rendkívül egyszerű, technikailag mégis
roppant rafinált mozgáskoreográfia sze-
rint mozognak; jelenlétük izgalmat, fe-
szültséget, figyelmet kelt.

Karmester, énekesek

Az előadás karmestere, énekesei azonosak
a moszkvai Nagy Színház tavaly le-mezre
vett előadásának szereplőivel. No-ha ez
határozottan vonzó tényező, más-részt
azonban 'többen okkal féltek a csalódástól,
hiszen számtalanszor tapasztalhattuk,
hogy egy-egy világhírű énekes lemezétől
elbűvölve, kiábrándultan hallgattuk itthoni
vendégfelléptét. A stúdió-körülmények
nem azonosak az élő elő-adással. A
színpadon nem nyílik alkalom az
ismétlésre, hogy aztán végül a legop-
timálisabb produkciót lehessen megörö-
kíteni. Ráadásul a szegedi szabadtéri
színpad hangosító apparátusa messze van
a tökéletestől. Meglepetésünkre a félelem
alaptalannak bizonyult. Mark Ermler
karmester pálcája alatt valósággal
újjászületett a szabadtéri játékok zenekara.
Ermler mintha mindent tudna a szabadtéri
dirigálás veszélyeiről, a hang-elnyelő,
visszaverő effektusok alattomos
létezéséről. Zenekara varázslatos tömör-
séggel, koncentráltsággal, átütő erővel
zeng, minden hangszer a maga legjobban
érvényesülő hangzásvilágában szólal meg.
Vezetése alatt a zenemű folklorisztikus
elemei éppoly élő, izgalmas varázzsal
érvényesültek, mint a kórusjelenetek.
Kibontakozott a mű rendkívül értékes
zenei világa: hömpölygő himnikus
lendület, a líra és a monumentális tragédia.

Az előadás ismét példáját szolgáltatta
annak, a törekvésnek, mely hazánkban is
egyre nagyobb teret hódít: az eredeti
nyelvű megszólaltatás értékeinek.

A címszerepet alakító Jevgenyij
Nyesztyerenko hangkvalitásai közismer-


