
adás sokat ígérő koncepciójának véltem,
itt nyoma vész. Többé nem is tér vissza.
Így viszont maga a bonyodalom nehezen
követhető, ami a kisebb probléma. Sokkal
nagyobb az, hogy a színészi hangvé-
telben, a játékstílusban, a darabértelme-
zésben elszaporodnak a következetlen-
ségek, s Cselényi Nóra fantáziadús-szel-
lemes jelmezei ellenére, Jékely Zoltán
ragyogó magyar szövege, sőt a benne esz-
közölt húzások ellenére az alig kétórás
produkció egyre fárasztóbb lesz.

Enyhületet csak Bezerédi és Csákányi
párosa hoz újra meg újra: ők mindvégig
brillíroznak. Azzal együtt, hogy a játék
végére ők is tökéletesen elveszítik a
jelenlét és a színészi mutatvány ama belső
feszültségét, ami komédiázásukat különös
többlettel ruházta fel. Szerepüket így is,
mint mondani szokás, „jól meg-csinálják".
Olyannyira jól, hogy akár a kettejük
játékáért megérte elmenni Boglárra.
Ráadásul ott van még mellettük
Hunyadkürti György ragyogó kabinet-
alakítása Rozamunda királyné szerepé-
ben. Hunyadkürti a kaposvári társulat
elsőrangú karakterszínészévé érett, s ez a
szerep még hálás feladat is. A színész
pedig igen jól vizsgázik mimikai és gesz-
tikus leleményességéből, színészi esz-
köztárának tudatos kezeléséből, fanyar
játéka mindig egyéni és mindig magára
vonja a tekintetünket. E színészi szipor-
kázás mégsem kárpótol az előadás elve-
szett értékeiért.

Az abszurd színház Európa-szerte lát-
hatóan már túl van a maga csúcsain. Azt
jelenti-e ez, hogy Jarry színházi árfolya-
ma is csökkenni fog? Előbb azt hittem,
Lukáts Andor Übüje ennek ellenkezőjéről
győz meg. Sajnos, arról sem győzött meg,
hogy a hiba Jarry darabjában van.
Meggyőzött viszont arról, hogy Kaposvá-
rott - illetve Bogláron - továbbra is
ragyogó színészeket lehet látni.

Alfréd Jarry: Übü király (a kaposvári Csiky
Gergely Színház előadása Boglárlellén)

Fordította: Jékely Zoltán. Zene: Dés László.

Díszlet: Lukáts Andor. Jelmez: Cselényi Nóra.

Szcenika: Zsanda Zsolt. Segédrendező: Viktor

Ede. Rendezte: Lukáts Andor.

Szereplők: Bezerédi Zoltán, Csákányi Esz-
ter, Gyuricza István, Karácsony Tamás, Gás-
pár Sándor, Tóth Géza, Komlós István,
Hunyadkürti György, Kamondy Imre, Szalma
Tamás, Kaszás Ferenc, Kuti László, Kisvár-
day Gyula, ifj. Somló Ferenc, Kósa Béla, Réfi
Csaba, Molnár Csaba, Lakatos László.

SZÁNTÓ JUDIT

A Vörös Malom mint Golgota

A búsképű lovag a Hilton-szálló udvarán

A szépséges és finoman elegáns helyszí-
nen nagyon kellemes estét tölt a jórészt
nemzetközi publikum; német, angol, fran-
cia szó hallatszik, a luxushotel nagy-
pénzű vendégeinek helybe hozzák a kul-
turált szórakozást. A megértési problé-
mák elhanyagolhatók, hiszen a Don Qui-
jote-sztorit általában mindenki ismeri, és
Gyurkó László hosszú című pikareszkje -
A búsképű lovag Don Quijote de la
Mancha szörnyűséges kalandjai és
gyönyörűséges halála - híven tartja magát
a legismertebb kalandok kanavászához.
Aki az egy mondatba sűríthető
mondanivalót keresi, azt szövegértés
híján is eligazítja a rendező, Malgot
István tervezte látványosan egyszerű és
kifejező színpadkép: a színpad hátterében
lévő emelvény magasán a kivilágított
piros malomkerék, ha úgy tetszik, Moulin
Rouge, amely revü-attrakcióból a
későbbiekben a pokol malmává, végül
pedig egyfajta Golgotává lényegül. Az
emelvényre, akár a kereszthez, létra
vezet, amelynek formája börtönrácsot
mintáz. Don Quijote ezen a
malomkeréken fog elvérezni, hogy aztán
az előadás végén, „harmadnapon fel-
támadjon halottaiból".

Hogy a játék ne csak érthető, de élvez-
hető is legyen, arról bőségesen gondos-
kodik a rendezés, amely a történetet tán-
cos-zenés forgatagba ágyazta. Nem is
akármilyenbe. Malgot István koreográ-
fiájának, Berzsenyi Krisztina jelmezei-
nek, Koltai Gergely zenéjének alapmeg-
határozója a groteszk, méghozzá nem e
stiláris skála „déli", vagyis bohókás-játé-
kos, hanem az ellentétes, az északiasan
vészjósló-fenyegető pólusán. Sanchón
kívül Don Quijoténak nincsenek szövet-
ségesei; az énekesek-táncosok mint epi-
zodisták és statiszták az értetlen, gunyo-
ros vagy épp nyíltan ellenséges, a „Fe-
szítsd meg!"-et kiáltó környezetet, ha úgy
tetszik, világot testesítik meg. A jel-
mezek, akár a zene, szándékoltan hetero-
gének: spanyolos öltözékek váltakoznak
cirkuszi kosztümökkel és semleges pa-
raszti-polgári viseletekkel, és így szinte
egyetemessé tágul a hőssel szembeni el-
lenségesség; időnként Hieronymus Bosch
világát idéző, groteszkségében hátbor-
zongató forgatag örvénylik Don Quijote

körül, teszi nevetségessé és tiporja maga
alá. A zene ezzel szemben a maga hete-
rogén voltában is magyar jellegű. Virág-
énekek, zsoltárok, kuruc kesergők és
népdalok váltakoznak gunyorosan cifrá-
zott műdalokkal, elhangzik az Akácos út,
a Lakodalom van a mi utcánkban, a
Komámasszony meg egy úr vagy a Most
kezdődik a tánc, vagyis csokorba gyűjtve
itt a teljes magyar folklór, a krémje és a
salakja. Ez a zenei karakter - amely indo-
kolhatja Sebő Ferenc eredeti kísérőzené-
jének elvetését -, valamint a malom-
feszület alá aggatott (bár napjainkban
egyre gyanúsabban divatos) nemzeti-
színű szalagos koszorúk vallanak arról,
hogy az alkotók valamiképpen mégiscsak
a honi valósághoz akarták közelíteni a
nemzetközi alaptörténetet, egyfajta ma-
gyar passióként, vagyis megpróbálták a
nemzetközi fogyasztásra szánt kulináris
attrakciót egyszersmind a magyar nézők
intim belügyének is feltüntetni.

Kérdés azonban, hogy ez - túl egyné-
mely látványos külsőségen - sikerülhet-e.
Gyurkó műve már 1973-as bemutatója
idején sem bizonyult drámai reveláció-
nak; a kalandsor, melynek kimenetelét
mindenki ismeri (s ha nem ismerné, a
hangvétel akkor is eligazítaná), nélkülözi a
drámai feszültséget, mondanivalója pedig
önmagában nem megy túl a Cervantesén,
vagyis nem több, mint nemesen etikus
hitvallás a mindenáron való, önzetlen
igazságkeresés mellett. A szöveg
aktualitását, a nézőkben meghosszabbodó
tartalmát a közeg adta, szűkebb és tágabb
értelemben egyaránt. A hetvenes évek jó
közérzetű, felfelé lendülő magyar világa
alkalmas volt egy „optimista tragédia"

befogadására, az igazságkeresésnek még
csődjében is meg-volt a maga pátosza,
példaértéke, mágneses tere. S különösen
adekvát volt a műhöz a szűkebb közeg,
az épp virágkorát élő 25. Színház, hiszen
ez a kis műhely akkor egymagában
folytatott hősi - s végül bukásában is
megtermékenyítő hatású -
szélmalomharcot a hivatalos-intézményes
színházi struktúra ellen; nemhiába adta
Hermann István a SZÍNHÁZ-ban
megjelent, csillogóan lényeg-látó
kritikájának a „Kóborlovagi orosz-
lánszínház" címet.

Mára persze mindez megváltozott.
Szélmalmok továbbra is vannak, s termé-
szetesen ma is emberek mozgatják őket,
ám Don Quijotékat hiába keresünk, s
talán nem is rájuk van szükség; naiv, a
kudarcot eleve bekalkuláló, az eredmé-
nyesség szempontját emelt fővel mellőző



korrekcióknak már nincs tere, többet árt-
hatnak, mint használnak, az árvák, özve-
gyek, elesettek gyámolítása a szociálpoli-
tikára vár(na), s az igazságkeresésnél
fontosabb a hatékonyság keresése. Bizo-
nyára egy ilyen közegben is meg lehetne
írni Don Quijote tragikus drámáját, de
ennek alapvetően különböznie kellene a
Gyurkóétól, aki a hetvenes évek Don
Quijotéját írta meg, az előadás pedig való-
sággal kiált a nyolcvanas évek Don Qui-
jote-látomása után. Mert hiába mondogat
oda időnként a narrátor (ráadásul a
produkció legfakóbb és legkonvencioná-
lisabb tolmácsolását nyújtva) a közön-
ségnek, hiába mímeli, hogy mély, ke-
mény és aktuális dolgokat közöl, mikor
az igazság fontosságáról, az igazságkere-
sés örök missziójáról tájékoztat; hiába áll
végül is ura, mint az igazság bajnoka
mellé Sancho, s hiába támad fel új alak-
ban az igazságkereső hős - ezek bizony
moralizáló közhelyek, melyek a (ma-
gyar) nézőben holmi bizonytalan nosz-
talgiákon túl semmilyen húrt nem rezeg-
tetnek meg.

Malgot István mint rendező mindezt a
környezet említett, démoni felnöveszté-
sével próbálta ellensúlyozni; a mimusok
érzékletesen jelenítik meg azokat a kor-
látokat, melyekbe Don Quijotéinknak
(ha lennének) bele kellene ütközniök.
Játékosai ilyen értelemben kitűnőek; a
lötyögő férfiruhában ágáló két apró ter-
metű női clown például valóban lidérc-

nyomásként vetíti ki mindennapjaink leg-
sötétebb élményeit. De hiába él, a szó „itt
és most" értelmében, a környezet, az
anyagiassággal, a minden rendhagyó ki-
közösítésével, az önzetlenséglefitymálá-
sával, az eszméktől való viszolygásával, a
közönnyel és a cinizmussal, ha azt, ami-
hez így viszonyulnak: a hőst, célját és sor-
sát nem tudjuk mihez viszonyítani. Igy

válik Malgot valóban szuggesztív mun-
kája voltaképpen a darabtól független
életet élő betétté, amely számos egyéb
produkcióban is megállhatná a helyét, s
nem szükségszerűen rendelődik a Don
Quijote-sztori köré.

A tulajdonképpeni színészi játék szá-
zalékosan aligha bontható arányban sínyli
meg a szöveg fent jelzett gyökértelensé-
gét s azt a tényt, hogy Malgotnak nem a
szó szoros értelmében vett színházi ren-
dezés és színészvezetés az erőssége.
Mindez leginkább Helyey László Don
Quijote-alakításában csapódik le; vérte-
len, sápadt, monoton játéka már-már azt a
benyomást kelti, hogy a művész szán-
dékosan akarja nevetségessé törpíteni a
hőst, de aztán Gyurkó érintetlenül ha-
gyott és idézőjel nélkül elszavalt tirádái
figyelmeztetnek: nincs koncepcióválto-
zás, mégiscsak a manchai lovag lenne az
írói szándék hordozója. A többiek, ha
szakmailag bírják, jobban járnak, bár ők
is többnyire saját kútfejükből kénysze-
rülnek meríteni. Koltai Róbert például
Sanchóként semmi újat nem hoz meg-
szokott figurájához képest, de hát ez a
Koltai-figura maga az örök Sancho:
együgyű, ravaszkás, önző és mégis ember-
séges, Balgára emlékeztető kópé. Olyan
törekvés viszont, hogy ez a Sancho gazdá-
jának egy maibb, aktuálisabb kritikáját
képviselje, nem észlelhető.

Jócskán szélesebb skálán merít ismert
és becsült eszközeiből Pogány Judit, aki
Dulcinea mellett több női szerepet is

Gyurkó László: A búsképű lovag (Hilton, Dominikánus-udvar).
Koltai Róbert (Sancho Panza) és Helyey László (Don Quijote)

Pogány Judit mint Dulcinea A búsképű lovagban (MTI-fotó - Földi Imre felvételei)



játszik; ő lévén ma a groteszk kimeríthe-
tetlen lehetőségeinek egyik legszínesebb
és legeredetibb képviselője színjátszásunk-
ban, a három főszereplő közül az ő alakí-
tása van leginkább összhangban Malgot
rendezői elgondolásával, az emberi kör-
nyezet megelevenítésének alaphangjával.
Az epizodisták közül színészi szem-
pontból fejjel kiemelkedik a két profi,
Császár Gyöngyi és mindenekelőtt (több
fejjel is) Tóth József. Szervesen betago-
lódva Malgot tömegkoncepciójába, egy-
szersmind állandóan fel is hívja magára a
figyelmet, annyi színe van a démoni
együgyűség, a primitív, zsigeri rosszin-
dulat ábrázolására. Igaz viszont, hogy
épp ezért önhibáján kívül még hiteltele-
nebbé teszi a befejezést: itt ugyanis ép-
pen ő az, aki új Don Quijoteként a halott
hős helyére lép, és ez a sugárzóan naiv és
abszolút megalapozatlan optimizmus sze-
mély szerint sem áll jól a rendkívüli te-
hetségű fiatal szolnoki színésznek.

Végezetül az mondható: sikeres est,
valóban élvezetes szórakozás, de más ol-
dalról nézve mégiscsak újabb „szörnyű-
séges kaland" ez a hányatott sorsú man-
chai lovag pályáján: drámája az egyezmé-
nyes nemzetközi fél-avantgárd egy hazai
megnyilatkozásának apropójává vált, gusz-
tusosan feltálalva egy nemzetközi szállo-
daközönség vacsora utáni desszertjeként.

Gyurkó László: A búsképű lovag Don Quijote
de la Mancha (Hilton-szálló Dominikánus-
udvara)

Zene: Koltay Gergely. Díszlet: Malgot Ist-
ván. Jelmez: Berzsenyi Krisztina. Rendezte:
Malgot István.

Szereplők: Helyey László, Koltai Róbert,
Pogány Judit, Dinnyés István, Tardy Balázs,
Galkó Balázs, Császár Gyöngyi, Tóth József,
Koltai Judit, Berzsenyi Krisztina, Balázs Má-
ria, Juhász Anikó, Bojtor Katalin, Sárdi Gábor
és a Csereforgó együttes.

Következő számaink tartalmából

Százötven éves a Nemzeti Színház

P. Müller Péter:
Zubbonyból zubbonyba

Tarján Tamás:
Éjfájdalmú színjáték

Csontos Sándor:
A drámaíró Sarkadi

Nánay István:
Színházi napok Ausztriában

GÁBOR ISTVÁN

Zenés előadások Szegeden

Az idei, a felszabadulás utáni újrakezdést
követő huszonkilencedik évadban a ko-
rábbiaknál némileg gazdagabb programot
kínált látogatóinak a Szegedi Szabadtéri
Játékok igazgatósága. Prózai előadáson,
Rostand Cyrano de Bergeracjának szabad-
térre alkalmazásán kívül bemutattak egy
táncjátékot, Rossa László-Novák Ferenc-
Polner Zoltán Boszorkányok, varázslatok
című táncjátékát, Verdi Rigolettóját, C. M.
Schönberg és A. Boublil musacaljét Victor
Hugo Á nyomorultak című monumentális
regénye alapján, végül két oratorikus mű-
vet: L. Webber Requiemjét és Tolcsvay
László-Tolcsvay Béla Magyar miséjét.

E látszólagos bőség mögött azonban
némi gazdasági kényszer is megtalálható,
mert a táncjátéktól eltekintve vala-
mennyi előadás koprodukcióban jött lét-
re. Főbb vonásaiban a Cyrano a Madách
Színház korábbi produkcióján alapszik. A
nyomorultak a Vígszínházban folytatja
sikersorozatát, és végül a két oratorikus
mű - némileg a szegedi szabadtéri szín-
padra adaptálva - a Margitszigetről került
át ide. Ami egyébként távolról sem baj,
inkább annak jele, hogy a nehezedő
körülmények miatt a különböző kulturális
intézményeknek szükségszerűen egye-
síteniük kell pénzforrásaikat. Ezzel senki
sem jár rosszul, sem a művészek, sem a
közönség; ez utóbbi a két városban fölte-
hetően egészen másokból verbuválódik.
A zenés társulatok közötti együttműkö-
dés, amelyet - amint a SZÍNHÁZ augusz-
tusi számában megjelent beszámolómban
is szóltam róla - a szegedi operafesztivált
követő ankéton sokan sürgettek, ebben az
esetben élő valósággá lett. A Cyranóról
beszámolni nem tartozik vállalt
feladataim közé, annyit azonban a többi
szegedi produkcióról már elöljáróban
elmondhatok, hogy a koprodukció
hasznosnak bizonyult.

Ha valamivel jobb kivitelben kerül szín-
re Szegeden a Rigoletto, azt is el tudtam
volna képzelni, hogy a külföldön is gyak-
rabban látható Aida helyett Verdinek ez
az alkotása képviselje a Margitszigeten is
az opera műfaját. Félő azonban, hogy
Koltay Gábornak, a Budapesti Szabad-
téri Játékok és Művészeti Hetek igazga-
tójának becsvágyát, amely már igazgatá-
sának második évében is meglehetősen
magasra hágott, ez nem elégítette volna

ki. Ő Webber és Tolcsvayék miséi mellett
operarendezésre is vállalkozott, ha már A
nyomorultak színre vitelére nem ő kapott
megbízást. Az önálló kiadói jog mellett,
amelynek első két kötete az ő tollából
került ki, lemezt is megjelente-tett, a
Magyar mise felvételén konzultánsként
olvasható a neve.

Rigoletto

Ennyi bevezetés után hadd szóljak Verdi
Rigolettójáról, amely az olasz mester hu-
szonhat operájának sorában a tizenhato-
dik, tehát mindenképpen az érett művész
alkotása. Azon fölösleges vitázni, hogy
helyes-e korszakolni Verdi életpályáját,
annyi azonban bizonyos, hogy a mantuai
hercegnek és udvari bolondjának tragi-
kus története új fejezetet nyit meg az
életműben. Elfogadhatjuk Várnai Péter
véleményét, aki szerint „a Rigolettóval áll
be a legjelentősebb fordulatok egyike
Verdi fejlődésében. Ez az első eset Verdi
pályáján, hogy a teljes zenei felépítést a
cselekményhez igazítja a mester, és csak
ott alkalmaz hagyományos formákat és
jelenettípusokat, ahol azt a cselekmény,
a dráma lehetővé teszi". Nyugodt szívvel
elmondható: kevés Verdi-opera vetek-
szik dallamgazdagságban a Rigolettóval.
Annak biztos tudatában, hogy a
SZÍNHÁZ olvasói jól ismerik a művet,
elegendő, ha csupán említést teszek a há-
rom főszereplő, a mantuai herceg, Rigo-
letto, valamint leánya, Gilda áriáira, a
duettekre és a Liszt Ferenc által zongora-
parafrázisban földolgozott négyesre az
utolsó felvonásból.

Az opera népszerűsége joggal indít-
hatta arra az elhatározásra a Szegedi
Szabadtéri Színpad vezetőségét - amely-
től az idén januárban beiktatott új igaz-
gató, Nikolényi István ezt a már koráb-
ban elhatározott programot örökölte -,
hogy vállalja a Rigoletto előadását.
Egyéb-ként mi mást is tehetett volna,
hiszen köztudott, hogy ezeket a nyári
műsorokat külföldön már sok évre előre
megtervezik, a szerződést kötő
művészek nagy elfoglaltsága miatt.

Giuseppe Verdinek ez mára nyolcadik
operája, amely a szegedi szabadtéren szín-
padra kerül. Nem véletlen a választás,
hiszen túl a dallamok ismertségén, ezek a
művek - például a Nabucco, A végzet
hatalma, a Don Carlos és mindenekelőtt
az Aida - valóban áhítják a tág teret, már
a nagy létszámú statisztéria alkalmazha-
tósága miatt is. Az iránt már kétségeim
támadnak, hogy a három felvonásból,


