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PUSKIN: BORISZ GODUNOV

„A remekművek unalmon túliak" - mondja
Pilinszky egy esszéjében, éppen
Dosztojevszkijról értekezve. A Borisz Go-
d u n o v „unalmon inneni" dráma, remekmű
volta színpadon legalábbis bizonyítandó,
népszerűvé Muszorgszkij zenéje tette az
egyébként ritkán játszott darabot. S most,
hogy a kaposvári társulat „zenétlenített",
szövegre csupaszított változatban tűzte
műsorára Puskin színmű-vét, s az
előadás telt hangzású pravoszláv
kórusainak zengő hangjai után végighall-
gathatjuk a dráma hosszadalmas dialógu-
sait a színházban, van időnk eltöprengeni
a színpadi játék feszültségteremtő erejé-
nek és vizuális megjeleníthetőségének
összefüggésein.

Az előadás, Lukáts Andor rendezése s a
roppant nagy számú szereplői kar mun-
kája ugyanis olyan, mint egy szép kiállítá-
sú, súlyos és drága papírra nyomott szí-
nes képesalbum, amely pompázatos il-
lusztrációját nyújtja hajdani történelmi
szituációknak, egy hatalmi struktúra fel-
morzsolódásának s az új berendezkedés
kiépülésének, fölvillantva annak rögös út-
jait. A puskini „királydráma" persze a
hatalomváltás finom szerkezetű analízi-
sét, a gyorsan változó hatalom és a las-
súbb történelmi reflexekhez szoktatott
nép viszonyának polifón ábrázolását kí-
nálja, többek között, a mindenkori szín-
padra alkalmazóknak - ezúttal mégsem
teremtődik meg az e színházban megszo-
kott feszültség a dráma esztétikuma, s
jelenkorunk történelmi-társadalmi való-
sága között.

Lukáts rendezése, meglepő módon,
mintha nem venne tudomást arról, hogy
az illegitim hatalmat támadó önjelölt cá-
revics politikai kalandorakciójának szen-
vedélytelen színrevitele, a hatalomváltás
brutalitásának komor celebrálása önma-
gában kevés ahhoz, hogy felidézze korunk
politikai tartalmait, különösképpen azok
emberi-társadalmi dimenzióit. Talán
éppen azért, mert a hatalomváltás a rend-
szerváltás emberi dimenziókban (is) zaj-
lik, s azok színpadi megidézése nélkül az
egész játék illusztratív történelmi mesévé
degradálódik, ha mégoly pompázatos és
látványos külsőségek közepette is. A ka-
posváriak előadásán szinte mindvégig
úgy éreztem, hogy a valódi emberi szen-
vedélyek hiányát, a történelmileg is hite-
les és hitelesített szituációk kidolgozatlan-
ságát tolakodóan és illusztratívan kísérli
meg elfedni a produkció monumentalitá-
sa, vizuális és akusztikai megjelenítése.

Khell Zsolt díszlettervező hatalmas, ün-

nepélyes ikonosztázzal koszorúzott cári
udvara, rideg szerzetesi cellái, kietlen jég-
mezőket mintázó terei, Szigeti Szilvia
pompázatos, drága kelméket idéző ruhái
mintha csak egy grandiózus opera kellé-
keiként kerültek volna a színpadra, ahol a
zengő szólamokban „mellesleg" megte-
remtődik a dráma, s a zenei dramaturgia
hivatott kibontani a cselekmény ívét, föl-
rajzolni a jellemek fejlődését, a figurák
egymáshoz való viszonyát. Lukáts rende-
zésében mindez visszájára fordul, a ka-
posvári „opera" hősei drámai értelemben
véve szinte mindvégig „némák" marad-
nak, többségükben statikus jellemeket vil-
lantanak föl statikus szituációkban; az
elő-

Koltai Róbert a dráma címszereplője

adás látványvilágának drámai súlya és
funkciója ekként hallatlanul megnő,
olyannyira, hogy szinte roskadozni látszik
az egyébként masszív képi szerkezet. Te-
gyük hozzá gyorsan az igazság kedvéért,
hogy Lukáts és alkotótársai pokolian ne-
héz (és hálátlan) feladatra vállalkoztak,
mikor a Puskin-dráma polifonikus szóla-
maiból és erősen statikus jellemeiből
kívántákf ölszikráztatni a jelen idejű
drámát, egy illegitim hatalmi gépezet
felgyorsuló eróziójának képét. Az operai
többszólamúság színpadi dikcióba való
„átültetése" vélhetően a legnehezebb
rendezőí és színjátszói feladatok közé
tartozik. Egyszerűbben szólva: a hosszú,
vontatott drámai monológok sorozatából
roppant erőfeszí-



téssel születhetik csak élő dráma, s terem-
tődhet meg a figurák hierarchikus rend-
szere.

A kaposvári előadás majdnem végig
szinte reménytelenül birkózik e megold-
hatatlannak látszó dilemmával, s csak ott
villantja föl a színpadszerűen hiteles meg-
oldások lehetőségét, ahol hagyja, hogy a
statikus helyzeteken és mozdulatlanná
dermedt figurákon átcsillogjon megfor-
málójuk sokszor látott színészi realizmu-
sa, kimunkált játékszenvedélye. Vonatko-
zik ez mindenekelőtt Bezerédi Zoltán Gri-
gorijára, aki úgy lesz elvakult szerzetesből

Pogány Judit és Bezerédi Zoltán

Bezerédi Zoltán a trónbitorló szerepében
(llovszky Béla felvételei)

számító po l i t i ka i kalandor, hogy közben
átváltozásának stációit s lelki mozgatóru-
góit is látni engedi. (Igaz, figurájának haj-
lott, gnómszerű testtartása, diabolikus
arckifejezése némiképp talányos marad-
tán csak nem e y egészen másféle fogan-
tatású figurától kölcsönözte, mondjuk, a
Szent Johannából?) Koltai Róbert a trón-
bitorló Borisz Godunov szerepében sem
nem elég félelmetesen zsarnoki, míg biz-
tos a hata lmában, sem nem elég
megrettenten emberi, mikor rájön, hogy
pusztulnia kell - ehhez az előadáshoz a
takarék-lángra állított szenvedély éppen
elég. A lengyel lányt megformáló Pogány
Judit ezúttal úgy olvad bele az előadás
összképébe, hogy jószerével az sem
derülhet ki róla: ez az érzékiségével
operáló nő igazából nem rá van írva.
Hunyadkürti György (Sujszkij) mer v,
rezzenéstelen arccal, Spindler Béla
(Puskin) szenvedélymentessé
haloványítva, a nagy számú szerep-
lőgárda mozgó illusztrációvá lefokozva
játssza végig a vontatottan lebonyolított,
hosszadalmas előadást. S miközben a
pravoszláv kórusok fölzengő dallamai
meg-megújulva próbálnak lelket (és esz-
mét) verni a játékba, lassan kifárad a
produkció, a nézőnek is
fészkelődhetnékje támad, s csöndes
unalom üli meg a néző-teret. Az
„operátlanított opera" futamai tompán s
erőtlenül halnak el a csillogó falak
között, Kaposváron.

Puskin: Borisz Godunov (Csiky Gergely Szín-
ház, Kaposvár)
Fordította: Németh László. Dramaturg: Spiró
György. Zene: Dés László. Jelmez: Szigeti Szil-
via. Díszlet: Khell Zsolt. Segédrendező: Viktor
Endre, Bal József. Rendező: Lukáts Andor.
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