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Carmen - répanadrágban

Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Az előjáték alatt miniszoknyás Escamillo-
görlök vonulnak át a színpadon,
reklámzászlócskákat lobogtatva, nyo-
mukban a torrero rajongóinak civil csapa-
tával. Eközben hátul transzparenst fe-
szítenek ki. Szinetár Miklós, a Carmen
rendezője, mint valami turisztikai látvá-
nyosságot, már itt „meghirdeti" a ne-
gyedik felvonásbeli corridát.

Ez egy turista-Carmen. Nyáron, sza-
badtéren miért is ne lehetne az ? Á kül-
földieknek nyelvi gátak nélküli színházat
kínál, de maximális zenei élményt még
akkor sem várhatnánk tőle, ha a
Margitszigeti Színpad bádoghangú erő-
sítőjét sikerülne európai színvonalra
emelni. Peter Brook szerint ugyan a
Carmen lényegéhez semmi köze a bika-
viadalnak, a kórusnak és a balettnak, ám a
hely szelleme arra kényszerít, hogy ezt
sürgősen felejtsük el. Legalább átmene-
tileg.

Bizet operájának életerős verizmusa,
látványosságával, mozgalmasságával,
tarkaságával együtt éppen ide való. A
történettel sok mindent el lehet mondani.
Az, hogy a darab a közelmúltban föl-
szabadult bizonyos jogdíjfizetési kötele-
zettségek alól, csak egyik magyarázata új-
keletű népszerűségének. A másik a sztori
metaforikus értelmezhetősége. Rosi film-
je, Gades és Saura kongeniális földolgo-
zása, Godard modernizált moziváltozata,
Brook videón is rögzített operaszínháza
jelzi a gazdag lehetőségeket. Szinetár
rendezésében mindegyikükből van egy
kicsi. Rosiból a festői realizmus. Gadesból
bizonyos koreográfiai elemek („Carmen-
ci-ta", énekli a kórus, és néhány lány
minden egyes szótag ritmusára tán-cos
stilizációval dobbant). Godard-ból a mai
gondolkodás bájos szemtelensége.
Brookból a címszereplő: Cynthia Clarey.

Itt álljunk meg, egy félreértést - vagy
inkább pontatlanságot - tisztázandó.
Clareyt úgy reklámozták Budapesten,
mint „Peter Brook Carmenjét". Nincs
ebben semmi kivetnivaló, egy Brook-
rendezésben Carmennak lenni minden
körülmények között márkajelzés. Clarey
azonban nem Brook Carmenje, hanem
Brook egyik Carmenje volt. A négy közül

a negyedik, ami nem jelent minőségi sor-
rendet, de annyit igen, hogy amíg három
szólamtársnője részt vett a filmváltozat
készítésében, ő nem. Valószínűleg ennek
sem kvalitásbeli különbségekre vissza-
vezethető okai voltak, de minthogy
Budapesten maga az énekesnő mondta el
nyilvános interjúban, a sajtónak aligha
volt oka elhallgatni. (Gyaníthatóan nem is
szándékosság, „csupán" tájékozatlanság
forgott fönn.)

Mindezt azért írom le nyugodt szívvel,
mert Cynthia Clarey az előadás ki-
magasló értéke, személyisége azonnal
igazolja a produkciót - miatta érdemes
volt eljátszani a Carment. Nem vitás,
intimebb körülmények között, az Opera-
házban sokkalta jobban érvényesülne az a
bensőséges intenzitás, amely az énekes-nő
szerepformálását jellemzi. Clarey jó-
formán „nem csinál semmit", de ezt csak
az engedheti meg, aki személyisége
folytán önmagában is valaki. Bejön -
pontosabban bekerékpározik, ami nagyon
hatásos, de nyitva hagyja a kérdést, hogy
honnan érkezik: a librettó szerint ugyanis a
munkáslányok együtt jönnek,
ebédszünetben a dohánygyárból -, s máris
rá kell figyelni. Holott a rendezés nem
ruházza föl semmiféle különleges
tulajdonsággal. Szinetár értelmezése
szerint Carmen nem vérforraló
folklórcigány, de nem is a birtoklásvágy
és szabadságszenvedély mágikus-rituális
megszállottja, mint Brooknál. Clarey
Carmenje mai lány, gyárban dolgozik, és
egy drogcsempészettel is foglalkozó,
bizonytalan egzisztenciájú »illegális"
csoport tagja. Egyébként gyakran válto-
gatja a fiúit. Sohasem csapja be őket,
vagyis a maga módján becsületes , . . A
történet innen kezdve azonos az
„eredetivel".

Ha van opera, amelynek cselekményét
skrupulusok nélkül át lehet tenni a
jelenbe, akkor a Carmen az. A belső
emberi viszonyokon nem változtat, hogy a
szereplők kerékpáron közlekednek-e vagy
gyalog, és hogy az illegális csempészet
áruja LSD vagy valami más. Azon sem
múlik semmi, hogy Carmen
répanadrágban jelenik-e meg - jelmez-
tervező: Vágó Nelly - vagy színes ci-
gányszoknyában. Szinetár természetes
módon kihasználja mind a szigeti „széles-
vásznú" színpadot, mind a modernizáló
operarendezések divatját. Mindkettőt
olyan finoman, hogy csak a legkonzerva-
tívabb, megrögzötten ortodox operis-
táknak törhet borsot az orruk alá.

Van egy-két kitűnő ötlete. Például az

első felvonás végén, mikor a csempész-
csoport tagjai - érthető módon elő-
kerültek Carmen botrányára - úgy bizto-
sítanak egérutat a fogságából megszök-
tetett lány számára, hogy kést szögeznek
Don José torkának. (Mindezt a hangu-
lathoz illő, vagányos jópofaság koreog-
ráfiájára: előbb leülnek egy padra a fal
tövében, azonos mozdulattal keresztbe
vetik a lábukat, így biztonságos takarás-
ban előre fölhívják figyelmünket az el-
következő eseményre.)

Hasonlóan szellemes megoldás, hogy a
második felvonás előjátéka alatt el-vonuló
őrjárat sleppjét a csempészek le-
kapcsolják „árujukkal": gyors csencselés
kezdődik, a tiltott drog, illetve az érte járó
pénz gazdát cserél, majd a veszély-re
figyelmeztető jelzést követően a katonák
újrarendezik a menetoszlopot .. . Az is
természetes, hogy a felvonás végén joggal
tartanak valamiféle akciótól - a kidobott
Zuniga hadnagy valószínűleg nem
lefeküdni ment -, s ez mindjárt meg-
magyarázza, miért indulnak útnak olyan
hirtelen. Érthető továbbá, hogy csőre
töltött fegyverrel biztosítják gyors távo-
zásukat. S miért ne lehetne kis terepjáró
furgonjuk, amelynek kigördülése a sza-
badtérről igen hatásos felvonásvég?! .. .

Nemcsak a furgon - a játékakciók is
többnyire gördülékenyek. Á második és a
negyedik felvonásban inkább, mint az
elsőben és a harmadikban, de az utóbbi
kettőben Bizet operája is „lyukacsosabb"
dramaturgiailag. Az előadás fo-
lyamatosságának jelentős szolgálatot tesz
Götz Béla díszlete, ami igazán „ki van
találva". Az első felvonásban nem nagyon
érteni ugyan, mi az a furcsa tetejű bunker,
ahonnan a munkáslányok ki-jönnek - csak
nem a dohánygyár üzemel föld alatti
kazamatákban, a női munka-erőt
kizsákmányoló kapitalizmus szim-
bólumaként? -, de ettől eltekintve a
színpadra épített állandó konstrukció
csekély és gyors változással minden fel-
vonásban funkcionál. Legföljebb naturális
ábrázolás és stilizáció megfelelő arányát
nem sikerül mindig megtalálni. Legjobb a
második felvonás színpad-képe, Lillas
Pastia „kertvendéglőjével". Külön hálásak
lehetünk a kis földszinti oldalerkélyért -
amely elkülöníti Carmen és Escamillo
első találkozását, előre-vetítve ezáltal a
későbbi drámát -, s a Carmen
kamrácskájába vezető „belső lépcsőért",
amely intim teret nyújt a virágáriához. A
harmadik, illetve negyedik felvonás
látványvilága már kissé „elmosódottabb" -
az előbbi mintha



valami. építkezés felvonulási területe
volna, az utóbbi, nyilván kényszerűség-
ből, túlságosan elstilizálja az arénát -, de
azért esztétikai és színpadi értelemben
egyaránt jól használható.

A kellemes „körítés" kevesebbet érne a
címszereplő kvalitásai nélkül. Ponto-
sabban szólva: Cynthia Clarey és a laza
lezserséggel léterő statisztéria föl-tételezi
egymást Carey- a köznapi termé-
szetességet tudja „operai szintre" emel-
ni, anélkül, hogy egyetlen konvencionális
eszközt használna. Habanerát még
sohasem láttam ilyen kevés gesztussal s
főleg csípőriszálás nélkül énekelni-ját-
szani. Clarey szinte alig mozog, nem
mórikál, és nem „csábít " , erotikája még-
is közvetlen és sugárzrí. Többet játszik
befelé, mint látványosan: átélt belső
világa van, ami - különösen a harmadik
felvonás monológjában és a kártyater-
cettben - tragikus színezetet kap. Ezek-
ben a pillanatokban meditatív Magá-
nyosság jellemzi Clarey Carmenjét. A
negyedik felvonásban pedig teljesen hi-
ányzik belőle a megunt szeretőt - Josét -
megvetéssel kezelő kegyetlenség.
Ellenkezőleg, Clarey Carmenje
megpróbál gyöngéd barátsággal elválni
Josétól, hiszen számára természetes, hogy
nem szín-lel szerelmet, ha az érzés már
elmúlt, de semmi oka rá, hogy gyű lölje a
férfit. Mintha búcsúölelésben érné José
halálos tőrdöfése .. .

Ami az énekesnő vokális teljesítményét
illeti - nem nagy, de kulturált, iskolázott,
minden fekvésben kiegyenlített hang,
kellemes hangszín és technikai biztonság
jellemzi. Nem tartozik a hangjukkal
elbűvölő művészek közé; adottságai
tökéletes harmóniában van-nak
játékfölfogásával és
megjelenítőképességével. Carmenja
ritkán látható, egységes alakítás.

Ugyanez, ugyanígy rajta kívül nem
mondható el az előadás egyetlen szerep-
lőjéről sem. A másik két vendég közül a
Josét alakító David Griffith minden

tekintetben közepes formátum. Hangja
és játéka egyaránt a drámai pillanatokban
-- a harmadik és negyedik felvonásban --
meggyőzőbb; azt viszont nem egészen
érteni, hogy Carmen miért szeret bele
ebbe a jelentéktelen, bumfordi tisz-
tecskébe. Amit Griffith az első és máso-
dik felvonásban csinál - Joséjának
öntetszelgően hízeleg Carmen
föllángolása, de előbb ijed meg tőle,
mintsem igazán tüzet fogna -, önmagában
nem színvonaltalan, inkább csak súlya
nincs. Jake Gardner filmreklám-
Escamillója figurálisan beleillik az
egyébként kissé „amerikanizált"
előadásba, de maga az ének-lés túlzott
fizikai összpontosítást követel tőle; ehhez
járul, hogy maga a matéria is elég fakó és
kiműveletlen.

Az előadás magvar szereplő i - első-
sorban a Micaelát éneklő Pászthy Júlia,
illetve Begányi F e r e n c Z u n i g a hadnagy
szerepében - a vendégművészekhez ké-
pest gazdagabb hangi adottságokat
Mondhatnak magukénak, másrészt vi-
szont be kell vallani, hogy hatásosságuk-
ban is sokkal konvencionálisabb, „ope-
rásabb" alakítást nyújtanak. Lényeg ében
ugyanez vonatkozik a csempészkvartett

kertest Ingrid, Bokor Jutta, Kokas
László, Németh Gábor - tagjaira. Az
operazenekar és -kórus, amennyire a
margitszigeti „akusztika" engedte, szépen
szólt; a karmester kovács János
invencióját az operaházi hangzás
föltehetően hatványozottan igazolni.
vissza.

Mindent összevetve, s ezt elégedetten
nyugtázhatjuk, Szinetár Miklós Carmen je
üdítő oázis a. színházilag, pontosabban
zenedrámailag sivatagos hazai opera-
játszásban.

Bizet: Carmen ( M a r g i t s z i geti Színpad)
Díszlet: Götz Bé la. Jelmez: Vágó Nelly.

Mozgástervező: László Péter. Rendező: Szinetár
Miklós.

Szereplők: David Griffith, Jake Gardner,
Kakas László, Németh Gáb or , Begányi
Ferenc, kovács Pál, Cynthia Clarey, Pászthy
luka, Kertesi Ingrid, Bokor turfa, Fillár
lstván.
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A Rock Színház és a Hair

Az elmúlt nyáron hatodik esztendős Rock
Színház bemutatta a Hairt a Budai
Parkszínpadon. A Hair tizennyolc évvel
megszületése urán a magvar nézők elé
került.

A Hair mítosza

1967 tavaszán New Yorkban egy off-off
Broadway-színházban mutatták be a h a i r

első, prózai változatát. A vázlatos,
rögtönzést is igénylő szöveget kerten
írták: az olasz származású, huszonnégy
éves Gerome Ragni és a magyar szár-
mazású, huszonhét éves James Rado -
színészek egyébként. A közösségi. szer--
tartások újrafelfedezésével és újraélesz-
tésével, valamint virágokkal és
(kábítószerrel, misztikus és alpári
tanokkal próbálta k szembefordulni a
vietnami háborút hosszú távon favorizáló
amerikai establishment megannyi
konvenciójával.

Mindössze fél évvel később a New
York-i Shakespeare Festivalon a Hair-rel
mutatkozott be Joseph Papp Public
Theaterje, amely ma is a város egyik
legjelentősebb színházi. műhelye.

1968 áprilisában aztán a Broadway úri-
közönsége i s t a lá lkoz ik a hosszúhajúak
immár Galt Mac Dermot által megzené-
sített credójával. Ezen az ősbemutatón
Bergert Ragni, Claude-ot pedig Rado
játszotta. Á két ifjú színész-írót egy
későbbi produrcer kitiltotta az
előadásból és a színházból, mert
„túlzásba vitték a rögtönzést és a
malackodást ". . Érett a Hair botránya és
leendő mítosza.

Úgy tűnt, az előadás igazi botrányköve
az a jelenet, amelyben az amerikai
zászlón meztelenül szeretkezik hat fiatal.
\z „ágyjelenet" láttán felháborodottan
hagyta ott az előadást két amerikai aszt-
ronauta -- Bostonban pedig egy hónapra
be is tiltották a produkciót. Az üggyel a
Legfelsőbb Bíróság foglalkozott - ítéle-
tében végül nem. kötelezte a szerzőket
változtatásra, sem az inkriminált jelenet
elhagyására.

Mexikóban rögtön az előadás után
kiutasították az országból az amerikai
vendégtársulatot. Las Vegasban csak

Jelenet Bizet: Carmen című operá jának margi tsz iget i előadásából {Kelet i Éva fe lv. )


