
ez vonatkozik a harmadik szereplő, Nagy
József ritkán, de súlyosan mozduló né-
maságára is) átoldódik egy metaforává,
azzá lényegül, ami egyedi különbözősé-
geink ellenére mindannyiunkban közös, és
így cseppet sem zavar, hogy fiatal színész
létükre öregembereket játszanak, hiszen
nyilvánvalóvá teszik, hogy az élet-kor
relatív a végső kimenetel abszolútumához
képest. Vallai játékában - mert bár a szó
betű szerinti értelmében csak szöveget
mond, az asztalhoz szögezve, mégis totális
játék ez - valamivel több a fájdalmas
gyengédség, Takács Kati keményebb és
keserűbb, de ezek a jelzők relatívak:
mindketten rendkívüli stílus-
érzékenységgel őrzik a minden véglettől
tartózkodó becketti alaphangot, amelyen
belül az önmagunk és mások iránti rész-
vét, a megrendülés és megrendítés mind a
színész, mind a néző részéről csak az
elfogadhatatlan méltó elfogadásában nyi-
latkozhat meg. Ezt a szertartást önma-
gunkért celebráljuk - a magunk képében a
színészeket delegálva -, és értelme csak
akkor van, ha valóban megmarad szertar-
tásnak, bizonyítva, hogy a vég elfogadása
fenségesebb lehet a végnél.

A közönség az előadás végén néma ma-
radt, nem tapsolt senki sem. Vagyis ki-
tűnő közönség volt. Mert megtapsoljuk-e
magunkat egy önmagunkkal megvívott
szembenézés után?
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KŐHÁTI ZSOLT

Két este Zalaegerszegen

Mindenkinek megvan a maga keresztje

Sík Ferenc 1971-es pécsi, Balogh Gábor
1981-es debreceni rendezése után Ruszt
József is rászánta magát, hogy majd' két
évtizedes álmát megvalósítsa: színpadra
vigye Az ördögöket, John Whiting 1961-
ben bemutatott s csakhamar világsikert
arató tragédiáját.

Mindhárom magyar előadás valamelyest
az elkésettség jegyében született. A
személyiség jogairól, egy hatalmas ide-
ológiai építmény belső reformjainak
szükségszerűségéről - és még sok min-
denről - szóló mű nálunk is a hatvanas
évek első felében lett volna igazán idő-
szerű (csehszlovákiai, NSZK-beli, ame-
rikai, hollandiai, jugoszláviai rendezések
bizonyították ezt, s legfőképpen alig-
hanem Andrzej Wajda 1963-as munkája a
varsói Ateneum Színházban). Á külföldi
rendezések - például a jugoszláv - stiláris
tekintetben is korszerű ösztönzést adhattak
volna; ezt a darabot leghatékonyabban a
„kegyetlen színház" eszközeivel kellett-
lehetett volna színre vinni, mondom, a
hatvanas években.

Ruszt József sem tudhatta - legalábbis
teljes mértékben - elhárítani a szóban
forgó elkésettség negatívumait, de mégis
alkalmat talált arra, hogy összegezze pá-
lyájának eddigi eredményeit, és megerő-
sített társulattal, valamiféle zalaegerszegi
etalont hozott létre - nem érve ugyan el a
Tom Paine szintjét -; megteremtett egy
olyan előadásrítust, amely nézőt és szí-
nészt összeforrasztott, közös élményben
„hibernált" a majdani új színházépület-ben
adódó, föltehetőleg lényegesen jobb
lehetőségek kipróbálásáig.

Fektetett kereszthez hasonlítható a já-
téktér (Menczel Róbert munkája); a ke-
reszt horizontális „csúcsain" egy-egy járás,
valamint díszletelem (emelvény, melyen a
király és kísérete jelenik meg, papok,
köznépbeliek kuporognak, lesve az
eseményeket; Urbain Grandier vikárius
hirdet igét). A közönség kétfelől
elhelyezve, közvetlen közelről lehet tanúja
a színház születésének, de percre sem
érezheti magát közvetlen résztvevő-nek
(ez persze a helyi közönség színház-
művészeti tapasztalataival is összefügghet

egy cselekvőbb kapcsolata a színpadi
történésekkel).

Voltaképpen passiót látunk; passiót,
melyben úgyszólván mindenkinek meg-
van a keresztje, s ezt -- a játéktér szimbo-
likus alakzata mellett - egy deszkából
ácsolt, üreges, „könnyű szerkezetű", bár
nagy méretű kereszt is hangsúlyoz, melyet
(ha a főbejárat szerint tájékozódunk)
jobboldalt helyeztek el, és többnyire két,
ágyékkötős férfi tart, kissé előre-döntve.
Ez utóbbi olyankor jellemző, ha a kereszt
mint vallási kellék "működik":
imádkoznak előtte, könyörögnek hozzá.
Testi, mondhatni, erotikus jelleget kap ily
módon a kereszt, s ez pontos és helyes
értelmezés, hiszen a XVII. században élt
Urbain Grandier, a Szent Péter-templom
vikáriusa, valamint Angyali Johanna
nővér, egy zárda priorisszája a vallást mint
személyes élményt, megfog-ható valamit
éli át, az eleven élet részé-nek tekinti.
Csak persze Johanna számára mindez
csupán a sóvárgás, az ábránd, a kínzó vágy
szférájában „valósul meg", egy embertelen,
negatív valóságban. Erre utalnak a „testi
valójukban" megjelenő, ágyékkötős, vörös
szarvú ördögök is. A valláshoz, istenhez,
Krisztushoz fűződő személyes-testi
viszonyt hangsúlyozza Ruszt azzal is,
hogy Grandier-t lemeztelenítve látjuk
többször is; a színpadközép ágyának
helyére egy ízben éppen a kereszt kerül, s a
reverendás Grandier azon he-verve várja
megkínzatását.

Mindenkinek megvan a maga keresztje -
a tudatosság, azaz a formátum, az
emberség egy bizonyos szintjén -, erről
szól Ruszt előadása. A rítus valamiféle
Utolsó Ítélet hangulatában kezdődik - s ez
a két szünet után rendre megismétlődik -,
mintha zenekar hangolna, daróc-ruhás
kürtös vonul át a színen, de nem sok ügyet
vetnek rá. Nem nagy ügy ma-napság az
Utolsó Ítélet közelsége, nem is irreális
eshetősége - sugallja a rendező. Lucas
Cranach vásáriasan festett, át-világítható,
valóságot rémlátomásokkal elegyítő képei
környezik a játékteret, Verdi
Requiemjének részletei szólalnak meg,
jobboldalt mint oltár: Szent Sebestyén
képe; oda kerül majd, megalázottan,
lecsupaszítva, megszégyenítetten, fehér
festékkel „bemocskolva" Grandier, a
haldokló egyre inkább kihunyó eleven-
ségével igazolva a festményen rögzített
mártírium naponta adódó lehetőségét.

Ruszt a két főszereplőnek „adja meg" a
keresztút föloldozását: Grandier, az-tán
meg Johanna veszi vállára a keresztet, s
halad vele végig a színen. Nem akár-
bizonyára hamarosan kialakul majd



hol. Középen, a kereszt hosszanti ágán
ugyanis a csatorna húzódik, s ennek vá-
jatában siklik a fából ácsolt kivégzőesz-
köz, illetve vallási szimbólum. Mocsok és
fölmagasztosulás egységét érzékelteti ez a
megoldás. Ruszt egyébként is „meg-emeli"

a csatornatisztító (nem túl eredeti, a
hamleti sírásót idéző) szerepét
Derzsi János alkalmas is a nyomatéko-
sabbá tett feladatra -, a sírásó gyakorta
borogatja föl-le éles, sokkoló csattaná-
sokkal a csatorna farácsait, hogy rajtuk
vagy magában a vájatban haladhassanak a
szereplők.

Változás és állandóság küzdelme zajlik
az előadáson filozófiai és valláselméleti
síkon; politikai értelemben a királyi ha-
talom csap össze a modernizálódó, erősödő
városi polgársággal, s mindeme vi-
szálykodás találkozási pontjában ott van
Urbain Grandier. Harcol a test és a szellem
jogaiért, szabadságáért, a természetellenes
papi nőtlenség eltörléséért, az egyház
megújításáért. Az ellene koholt
„koncepciós per" adja voltaképpen a
tragédia cselekményét.

John Whiting gondos lélektani moti-
válással, realista aprólékossággal szövögeti
a történet valamennyi szálát, s ez
alapvetően eltér Ruszt szimbolikus-elvo-
natkoztató, bár a darab történelmi jellegét
messzemenően figyelembe vevő stílusától.
E szimbolikus-elvonatkoztató stílusnak van
néhány külsődleges eleme: Ruszt (igaz, a
szövegtől inspirálva) esernyőket ad
papjainak, polgárainak kezébe, s ha van
esernyő, kellenek menny-dörgések is, noha
dramaturgiailag indokolt helyeken. A papi
„rohamosztag" tagjainak jobb kezén vörös
kesztyű van. Két ízben püspöki süveget húz
a fejébe Grandier, holott ő „csak" vikárius.
Nem szerencsés lelemény a vörös foltokkal
tarkított lepedő, mely alatt Phillipe és
Grandier ölelkeznek : még ha maga Gran-
dier beszél is „bemocskolt lepedő"-ről.
Hasznos kellék azonban Grandier-nál a
zsebkendő: elvégre folyton „csatorna-
közelben" tartózkodik. De ez már át-vezet a
szerepértelmezés, az alakítások
kérdéseihez.

A vendégként meghívott Trokán Péter
játssza Urbain Grandier szerepét. Fehér
reverendában legtöbbször, bajusz-szakáll
nélkül. Koncepcionális hiba, ami
önmagában, kiszakítottan, erény is lehet-
ne, hogy Trokánból valamiféle egyenletes,
tiszta sugárzás árad; alakítását túlin-
tellektualizáló törekvés jellemzi. Hang-
hordozása szinte mindvégig jóságos,
türelmes, krisztusi. Holott a figura: na-

gyon is végletes. Maga mondja D'Ar-
magnacnak, Loudun város polgármes-
terének, politikai szövetségesének : „En-
gem, uram, vonz az összeütközés, és az
ellenállás lebilincsel. Helyzetem révén
közelebb kerülhetek az ön ellenségeihez,
mint ön valaha is." Nos, Trokánnál nem
érzékelhető ez az ideológiai-pszichikai
mozgáskészség, durvábban fogalmazva:
jellembeli képlékenység; arisztokratizmus
és plebejus indulat vegyüléke.

Grandier súlyos - fausti - vétséget követ
el, amikor cserbenhagyja szerelmét, a tőle
gyermeket váró Phillipe Trincant-t (halál
ugyan nem esik ennek nyomán; a lány
férjhez megy egy föltehetőleg jómódú
polgárhoz; Ruszt - kitűnő ötlettel - egy
törpe férfit szerződtetett a szerepre);
Trokán ezt a vétket mint objektív szük-
ségszerűséget, kívül eső mozzanatot
próbálja elfogadtatni, mint olyat, ami
kapcsolatba sem hozható a figurával.
Hiányoznak alakításából az emberi gyötrődés
sötétebb színei.

Nem úgy a szintén vendég Hámori
Ildikónál, aki művészpályájának talán
legszebb teljesítményét produkálta Ruszt
József irányításával. Már külsejében szép-
ség és rútság különös, szuggesztív ötvö-
zetét adja. A púp a hátán ott van a lelké-
ben is. Társa ő potenciálisan Grandier-nak,
ezért lobban olthatatlan szerelemre és
apácaként, nőként egyaránt meg sem
ismerve, visszautasítva Grandier
által engesztelhetetlen gyűlöletre iránta.
Miként Grandier: elveti ő is az egy-házi
szolgálat formális nyűgeit. Miként
Grandier: nem ismer kétféle, megkülön-
böztetett vágyat és szerelmet; test és
szellem nála is egy és azonos, csak hát
torz lényként nem számíthat érzései vi-
szonzására a divatos, hatalmi előmenetel-
től sem idegenkedő, a csőcseléket megvető
pap részéről. Az az ágy - a színpad
közepén amelyen Grandier és Phillipe (a
pap tanítványa, később szeretője) hol-

dogságra lelnek, Johannának őrjöngő vágy
és szenvedés forrása. Fetreng, üvölt,
gyötrődik és örül Hámori Ildikó; púpos
lényhez illőn vékony, torzult hangját
olykor kiteljesíti a szerelem eksztázisa.
Gyermeteg és romlott felnőtt egy-szerre.
Ő hiszi is, amit rágalomként akasztott
Grandier nyakába - hogy a pap az
ördöggel cimborál -, nem úgy, mint
apácatársai, akik részint „hivatali köte-
lemből", részint hírvágyból, a gyors
népszerűség megáhításából hazudnak (ki-
emelkedik ebből az apácatablóból Eger-
vári Klára, s éppen nem kirívó alakítása,
hanem pompás beilleszkedése okán: a
harsány, vidám szerepekben népszerű
művésznő itt példamutatón visszafogott).
Johanna önmaga fölött is pálcát tör - a szó
szoros értelmében; tudatosan éli át, amit
cselekedett, s ez a nagyszerű befejező
képben kap jelentőségteljes értelmet.
Johanna a szín közepéig halad egy égő
gyertyával, a csatornatisztító (kezében a
nyitott, üres kalitka, melyből ismét --íme
kiveszett a mérges gázt jelző madár)
lecsapkodja előtte a rácsokat, aztán
középtől Johanna már a csatornába le-
szállva halad a Szent Sebestyén képmást
megkettőző Grandier-ig, s helyezi mellé

engesztelő áldozatot mutatva be mint-
egy a gyertyáját.

Egy félig s egy teljesen kiérlelt alakítás
határozza meg tehát Az ördögök

zalaegerszegi előadását: a Trokán Péteré s
a Hámori Ildikóé.

Körülöttük is akad szép számmal fi-
gyelmet érdemlő produkció. Ilyen a
vendég Barta Máriáé, aki bajuszt, kecske-
szakállat öltve játssza kitűnően, elegáns,
intellektuális színekkel a ferde hajlamú,
mindenen átlátó, hidegen cinikus Condé
herceget. Ilyen a vendég Máriáss Józsefé,
aki Poitiers püspökeként az egyházi ve-
zetés célratörő cinizmusát jeleníti meg, a
tolószékben is kegyetlen erőt. S az egy-
házi funkcionárius egy másik változatát

Trokán Péter (Grandier) és Hámori Ildikó (Johanna) az Ördögök zalaegerszegi előadásában
(Keleti Éva felv.)



Fekete Gizi és Szalma Tamás a Lakat alá a lányokkal című zenés játékban
(zalaegerszegi Állandó Színház)

fejlődésképet adott De Laubardemontról, a
király louduni különmegbízottjáról
Nádházy Péter: érzékeltetve a szenvtelen
hivatalnok növekvő tiszteletét, ro-
konszenvét az aljas módon elpusztítandó
Grandier iránt. Egyéni vonásokat köl-
csönzött Mignon atyának a vendég Bagó
László, szenvedélyes játékkal idézte meg
Barré atya kártékony figuráját Rácz Ti-bor.

Sajnos, a polgárok csoportja erőtlen
volt, ezért a vendég Baracsi Ferenc s fő-
ként a vendég Katona András hibáztat-
ható.
Vágvölgyi Ilona korhű és találékony

jelmezei nem terelték el a figyelmet a mű
ma is megfontolandó tanulságairól, jól
segítették Ruszt József - alighanem sze-
mélyes gyötrelmeket is művészetté pá-roló
- koncepciójának érvényesülését. Szántó
Judit nem hivalkodóan ihletett, pontos,
színpadra termett fordítása helyes
választásnak bizonyult ehhez az elő-
adáshoz. Summázva: emlékezetes, j ó Az
ördögök zalaegerszegi előadása (1983. má-
jus 28-án láttam). Érződik rajta a társu-
latépítés, -erősítés szakadatlan buzgalma
is, ami előbb-utóbb még meggyőzőbb
eredményekhez vezethet.

Engedményes szórakoztatás

Poroskás darabot vettek elő Zalaegersze-
gen, Fielding - eredetileg verses - mű-vét,
igaz, modernné musicalesítve, egy 1959-es
londoni előadás nyomán. Létre-jön a nem
ritka képlet: tetszik a közönségnek az
előadás (Halasi Imre rendezése), megtöltik
nap nap után a nézőteret, végigtapsolják a
produkciót, amely azonban - szakmailag -
mégsem sikerült igazán.

Poros a darab, négy évtizeddel korábbi,
mint Bessenyei György testőrírónk 1777-
es színpadi kísérlete, A fi lozó fus , de mintha
az ő Pontyija politizálna, bölcselkedne itt,
parlagi ostobasággal, nevetés-re ingerlőn.
Nos, éppen ez a fajta kocsmai-kávéházi
politizálás, provinciális jól-értesültség az,
ami a darab 1983-as be-mutatóját
időszerűvé tehette volna: bizony, nálunk
sem veszett ki - Bessenyei óta - az újságot
faló, de az orránál messzebbre mégsem
látó honpolgár típusa, aki úgy hiszi:
belesett a nagyhatalmi politika
boszorkánykonyhájába, közben pedig nem
veszi észre, hogy az egyforma lapok
szabványhírtengerének manipulált
hullámai közt vergődik. Önálló véleménye
nincsen tehát polgárunknak, meg-
csócsálták helyette: mit kell látnia, mon-
dania. „Rend van" -- fogalmazza meg az ő
nevében is a csendbiztos, a rend őre.

Fielding darabjának e politikai szatíra
elemei nem váltak a zalaegerszegi elő-adás
hangsúlyos, szerves részeivé, pedig Politic
- Prekop Gabriella jókedvű, ám
politikátlanító magyarításában: Tudori
Tódor - egyebek között a nemzeti adósság
megfizetésével kapcsolatban fej-ti ki
hajmeresztő „javaslatát", s ennél
mulatságosabban kiaknázható aktualitást
keresve sem találhattak volna a darab
1983-as színre vivői.

Mi maradt meg végül is ? A görög-ró-
mai vígjáték elveszett gyermek motívu-

is ő rajzolja elénk: Ambrus atyát, aki
afféle szent együgyűséggel teszi elvisel-
hetőbbé a halálra ítélt Grandier szenve-
déseit. Véleményem szerint azonban hiba
volt ezt a két szerepet egyazon színészre
osztani; a közönség nem is igen vette
észre a változást, legfeljebb a püspök
alakoskodó, álszent metamorfózisára
gyanakodhatott.

Jól sikerült a „koncepciós per" kiagya-
lásában oroszlánrészt vállaló kettős,
Mannoury seborvos (Nemcsák Károly) és
Adam, patikus (Szalma Tamás) meg-
jelenítése: afféle prefasiszta figurák ezek,
természettudományos álca alatt. Ügyes



mára épülő komédia, a jólnevelten erotikus
történet kalandsorozata, melyben buja bíró
szeretné el az ostoba, tudálékos polgár
utcalánynak vélt gyermekét, ám az
móresre tanítja, s végül eléri, hogy sze-
relmesével összekerüljön.

Laurie Johnson nem különösebben
eredeti, bár jól fogyasztható zenéjét
hangszalagról játszották a zalaegerszegi
elő-adáson, s e meglehetős erővel hangzó
kíséretre énekeltek a színészek, lecsüngő
mikrofonok segítségével (míntha a play-
back technikát is alkalmazták volna oly-
kor). Ez szerintem - téves út; a bejátszás
hangerejével képtelenek voltak ver-
senyezni a színészek, másrészt, a gépzene
megátalkodottan halad a maga törvényei
szerint, mit sem törődve az élő elő-
adással. Megtette volna akár egy vagy két
zongora (operai korrepetítorok két
zongorán dörömbölve egy egész zene-kart
érzékeltetnek), vagy minimális számú, de
eleven zenekar.

Kiderült: a fiatal társulat énektudása
feltűnően fogyatékos, az előadás koreog-
rafikus világa (koreográfus: Richter Ká-
roly m. v.) sem ütí meg a musicaljátszás
megkívánható szintjét - néhány jelenetet,
például Erényes Elvira és Csókos Charly
remek balettparódiáját vagy Zsaroli
Karolin és Csókos Charly „vérforraló"

tangóját leszámítva.

A színészi alakítások egyneműségéből
kiemelkedett Egervári Klára mint Zsaro li
Karolin, a megvásárolható, kéjsóvár bíró
felesége. Bő humorral, élénk tempe-
ramentummal, pompás mozgáskultúrával,
sehol sem harsányan és szokványos
gesztusokkal rajzolta meg a figurát, ami
nem mondható el színpadi férjéről, a ven-
dég Siménfalvy Lajosról, aki sablont idé-
zett elénk, s tapasztalt színész létére is be-
szédtechnikai gondokkal küszködött.

A darab konferálása jutott a Bunkó Bill
csendbiztos mezét öltő Nemcsák Károly
többletfeladatául, s a tehetséges fiatal
művész sem tudta a rezonőrelemeket a
figura egyébkénti „bunkóságával"
összetársítani. Mínt Bunkó; chaplini,
pantomimikus játékelemekkel dolgozott
(ezt a stílust más szereplők is
megpróbálták átvenni, inkább kevesebb,
mint több sikerrel).

Készületlenségük különféle fokozatát
mutatták az előadás más szereplői. Fekete
Gizi, aki ritka felszabadultabb pilla-
nataiban még énekhangjára is rátalált, a
komédiázni jókedvűen igyekvő Rácz Ti-
bor, a Hörpöli Herbert nem egészen hi

bátlan vonzalmait affektálással sejtető
Nádházy Péter, a nevéhez méltón férfias
Szikla Szilárdot megjelenítő Szalma Ta-
más. Lesz még jobb teljesítményűk ebben
a műfajban is.

A kétrészes előadás rendezője nem-igen
segítette ötletekkel színészeit. Az, hogy a
bírói emelvény lecsapható ággyá válhatik,
s hogy a bal oldali építményen, odafönt,
Karolin asszony birodalmában is mihamar
előrántható az ágy a szekrényből, inkább
a tervezőt, Menczel Róbertet dicséri.
Bunkó gumibotja butykosként is
használható - ez már rendezői ötlet,
úgyszintén, hogy a börtönrácsot afféle
térelemként megkeringőztethetik a
szereplők. Van még a második rész elején
egy mulatságosan ütemes lábdobogás-
effektus, melyet ritmikus beszéd kísér -
körülbelül ki is merül ezzel az előadás
rendezői fegyvertára.

A vendég Schäffer Judit dekoratív,
korhű jelmezei is azt a törekvést sugall-
ták, hogy a néző nehogy a XVIII. szá-
zadtól idébb képzelje a színpadi figurá-
kat, eseményeket.

Nem hibáztatható, hogy a zalaegerszegi
Állandó Színház társulata vidám musicalt
vett elő közönségcsalogatónak,
kasszasikernek - szorult gazdasági hely-
zetben vagyunk, meg kell ezt érteni.
Azonban a takarékosságot nem szabad
olcsóságnak fölváltania.

John Whiting: Az ördögök (zalaegerszegi Állandó
Színház)

Fordította: Szántó Judit. Díszlet: Menczel
Róbert. Szcenikus: Bischof Sándor. Jelmez:
Vágvölgyi Ilona. Rendező: Ruszt József.

Szereplők: Trokán Péter m. v , Hámori
Ildikó m. v., Nemcsák Károly, Szalma Ta-
más, Katona András m. v., Deák Éva, Bara-
csi Ferenc m. v., Siménfalvy Lajos m. v.,
Derzsi János, Máriáss József m. v., Rácz
Tibor, Áron László m. v., Bagó László m.
v. , Gyürki István, Nádházy Péter, Barta
Máría m. v., Császár Gyöngyi, Egervári Klá-
ra, Fekete Gizi, Kulcsár Lajos, Zétóth Éva.

Henry Fielding Laurie Johnson- Bernard Miles
Lionel Bart: Lakat alá a lányokkal (zalaegerszegi
Állandó Színház)

Fordította: Prekop Gabriella. Magyar színpadra
alkalmazta: Böhm György, Versek: Fodor Ákos .

Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Schäffer Judit m.
v. Koreográfus: Richter Károly m. v. Zenei rendest:
Victor Máté. Rendező: Halasi Imre,

Szereplők: Siménfalvy Lajos m. v., Égervári
Klára, Rácz Tibor, Nádházy Péter, Szalma Ta-
más, Fekete Gizi, Nemcsák Károly, Derzsi
János, Áron László m. v., Györki István,
Latabár Árpád, Kulcsár Lajos, Joó Katalin,
Fráter András, Zétóth Éva, Deák Éva, Császár
Gyöngyi, Quintus Konrád, Tóth István.

GÁBOR ISTVÁN

Operaesték Debrecenben

Nehéz helyzetben böjtölte ki a debreceni
Csokonai Színház azt az időt, amíg vissza-
költözhetett eredeti otthonába. Éveken át
mostoha körülmények között játszottak
operát is, ami pedig nyilvánvalóan nagy
teret, megfelelő színpadi berendezést és
kedvező játéklehetőségeket kíván. Előbb
egy keskeny nézőterű mozival próbálkoz-
tak, majd előadásaik számára megkapták. a
Kölcsey Művelődési Központot. Ez
utóbbi intézmény tapasztalataim szerint -
igyekezett biztosítani a feltételeket a
színház operatársulata számára, de a
művelődési ház vezetősége sem a szín-
padot, sem a nézőteret nem tágíthatta ki.
Ebből következett az a szükségszerű
kompromisszum, hogy a. társulat vezetése
a nagyobb művészeti csoportok lét-számát
csökkenteni kényszerült, és így a
közönség nem részesülhetett. abban az
élményben, amit egy-egy Beethoven-,
Mozart-, Puccini-, Verdi-opera látványa
nyújthat.

Szerencsém azonban mind a nézők,
mind a társulat tagjai kitartottak a szín-
ház mellett, és a várakozás meghozta
gyümölcsét. Vagy fél évvel ezelőtt vissza-
térhettek abba a műemlék jellegű épület-
be, amely oly sok sikeres produkció szín-
helye volt, és némely korábbi vezetője
alatt színháztörténeti jelentőségre tett
szert. Ebben a helyiségben azután minden
rendelkezésre áll a játékhoz: forgószín-
paddal, megfelelő zsinórpadlással, jó vi-
lágítással rendelkező tágas terület, díszes
nézőtér.

Az ilyképpen újjávarázsolt épületben az
első operabemutató Gounod Faaustja volt.
Ez a nagy hatású alkotás, amely 1859-es
párizsi premierje óta az egyik
leggyakrabban játszott. dalmű leit a vi-
lágnak szinte valamennyi színpadán, va-
lósággal kiköveteli magának a megfelelő
játékteret, amelyen egyszerre sok szereplői
mozoghat.

Ma már értelmetlen volna Goethe és
Gounod Faustját egybevetni, és a német
költő filozófiáját számon kérni a jelleg-
zetes francia nagyoperán, amelyet a kér-
lelhetetlen ítéletű Hanslick is - a Mignon-

nal és a Wertherrel, Thormas és Massenet


