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Vajon ki fog-e derülni bárm
fog-e derülni, mekkora bukás
meghirdetett... mi is: új magy
könnyű nyáresti szórakozás?,
lovasjáték?, kultúrbiznisz?,
ezredvégi szertartás, melyben
osztogatják az ostyát?, nevel
történelemóra?, olcsón megszá
Európába?... Az elkészült m
egyáltalán, semminek és sen
meg. Bukás. A kollégák is m
soraikat, és azok a sorok j
lennek, mint ezek itt most el
sóm. Te tehát már tudod a vá
az átfutási idő kiszolgáltatottjak
kiderül-e bármi is?

Már a kérdésfeltevés nai
mintha azt feltételezném, h
nem azt írják, amit gondolnak
tesen eszembe sem jut, hog
azt pártállásuk határozná me
pártállás?" - kérdeznéd, tis
nem itt élnél. De itt élsz, tehát
lásod - akkor is, ha nincs, így
ra máris adtál nekem egy pir
pontot -, függetlenül attól, el
szigetre vagy sem.) A naivitá
nyítja, hogy kérdésem azt a le
szerint kiderülhet bármi is, a
kásról holmi írások dönthetn
előbbre a világ - ami legaláb
csekély mértékben tulajdoníth
felhamozódott színikritikákna
állítójának, Koltay Gáborna
gyűjteménye lehet az őt ki
köztük saját opuszaim is a vis
letve Julianusról, a barátról (b
a Múzeum-kert kommunista m
a Hősök terén rendezett
show-ról) -, ám ő következet
a maga útján, és a gyűrődése
vei mellett (lásd az Arizona S
jára írt sorait). A kiátkozó írás
mosolyog magában, hiszen a
utcalány klasszikus viccéből ú
ríthet: rendszerek, rendőrfőnö
sok jönnek-mennek - ő viszo
és kenyér mindig kell a nép
joggal, egyébként is, hogy leh

nek pedig lekeverünk néhány fülest, mert seho-
gyan sem akarja látni „Atilla" új ruháját, amit pe-
dig mindenki lát, aki magyar és európai.

A FEJED
SZÖRENYI-L
BÉRCZES LÁSZLÓ

Félre az olcsó iróniával, vegyem hát komolyan

a művet! Hogy aztán magam váljak nevetséges-
sé. Három órán át gügyögtek hozzám, együgyű
mesével etettek (de hiszen még csak mese sincs
- erről később), neveltek, térí tet tek- , igen, tet-ELEM ÚJ RUHÁJA
i is? Úgy értem, ki
ez az Atilla címmel
ar nemzeti opera?,

fővárosba telepített
kampányelőzetes?,
kemény ezresekért
ő szándékú sajátos
mított belépőkártya
ű egyiknek sem -
kinek nem - felel

ost fogalmazgatják
óval előbb megje-
őtted, kedves olva-
laszt arra, amit én
ént kérdezek: vajon

vitásra utal. Nem
ogy ezen kollégák

- és az természe-
y amit gondolnak,
g. („Hogy jön ide a
ztelt olvasóm, ha
neked is van pártál-
aztán a bukás szó-
os vagy egy fekete
jutottál-e a Margit-
st inkább az bizo-
hetőséget rejti, mi-
zaz sikerről és bu-
ek. Pedig ha ment
bis kérdéses -, az
ató az évek során

k. Az Atilla színre-
k például gazdag
átkozó írásokból -
szatérő költőről, il-
izony, lemaradtam
árcius 15-éiről és

reformkommunista
esen megy tovább
k ellenére kitart el-
zínház búcsúztató-
ok láttán tehát csak
rendőrfőnök és az

jra és újra erőt me-
kök és színikritiku-
nt marad. „Cirkusz
nek" - mondhatja
et ott bukásról be-

szélni, ahol a méregdrága jegyeket veszik, minta
cukrot. Sikerről és minőségről tehát az előadás-
kezdés után degeszre tömött pénzeszsákokkal
azonnal távozó pénztáros dönt, akit nem érde-
kel, hogy az a cukor bizony keserű, és a kenyér
sületlen. Igaz, a nép ezt magának se vallja be,
ennyi pénzért csak azért is édes lesz a keserű, és
ropogós a sületlen. Csak azért is cifra műsorfü-
zetet és Atilla-trikót vásárol, nem beszélve a
sör-ről (eme nagyvonalú gesztusát aztán
megbánja, mert visszafelé nem marad ötven
forintja a BKV helyi érdekű autóbuszára). A
szünetben a csábító kijárati ajtót észrevéve
lesüti szemét, visszasiet helyére, és elhatározza,
hogy a második rész-ben csak azért sem alszik
el. Még csak az kellene, hogy ne lássa Európát,
amit Vikidál „Atilla" mutat neki. (Más kérdés, de
nem itt tárgyalandó: vajon akkor látjuk-e
Európát, ha kinyitjuk szemünket és
körülnézünk, vagy ha álmodozás céljából
lehunyjuk azt?)

Tudom, a bukás kimondása nem mentesíthet
a kifejtés terhei alól, kínjaim mégoly szemléletes
leírása sem pótolhatja az úgynevezett kritika-
írást, ezt nem lehet megúszni. Annál viszont elke-
serítőbb ez az egész, hogysem ironizálva rále-
gyintsek, és a kapott számtalan magas labdát le-
ütve poénokat gyártsak, és együtt mulassak ve-
led, immár türelmetlenkedő olvasóm. De mi is ez
az egész? Nem az elherdált milliókra gondolok
elsősorban, noha azokat a mi zsebünkből vették
ki - és itt nem a belépőjegyekre utalok, azok
összegéből alig jön ki egy-két szupergázsi -, de
a százhúsz táncost és százötven katonát meg
kel-lett venni, a lovakat és kaszkadőrjeiket ki
kellett kölcsönözni, a betűket ki kellett nyomatni,
a hun és római seregeket fel kellett öltöztetni stb.
Vala-ki erre ráfizet, de gyanúm szerint ezek nem
az alkotók. Ezt bizonyítja a Julianusfényes
bukása: a dilettáns munkából és az üres
nézőterekből nem következett semmi - ha csak
az nem, hogy ab-ban az évben kevesebb
magyar játékfilm készült, ahogyan az idén
gyakorlatilag megszűnt a nyári színház
Budapesten. De nem is a pénzemet bánom.
Azon kesergek, hogy ott ülünk ezrek, tízezrek
és hallgatunk, kushadunk, sőt tapso lunk - pedig
lyukas a cipőnk, és fizetési napokon verjük az
asszonyt, nincs munkánk, és levizeljük a
vécédeszkát, de most szelídek vagyunk és
emelkedettek, zsebünkben ott lapul a jegy,
amellyel megvásároltuk a feloldozást. A gyerek

ték, mit tettek oly sokan negyven éven á t - , nem
tekintettek felnőttnek. Hát nem nevetséges ak-
kor, ahogyan eminens diákként körbeveszem
magam Attila hunjairól és Árpád népéről értekező
okos tanulmányokkal, órákon át böngészem a
Hsiung-Nu nyelv fordulatait, közben magnómon
forog a drágán mért kazetta, előttem a rímekben
gazdag, ám drámai elemekben oly szegény szö-
vegkönyv?! Szóval ágyúval verébre. Ez a mód-
szer egyébként sem lehet eredményes: az Atilla

című rockopera attól nem lesz jobb vagy
rosszabb, ha üzenetének minden egyes pontját
visszaigazolják vagy cáfolják a
történelemkönyvek. Itt színházról lenne szó.
Márpedig a színházban - az ideiglenes
aktualitás múlékony egybeeséseit nem
számítva - soha nem színpadon kívüli elemek
hitelesítik a művet. Vagyis esetünkben nem az
a kérdés, ki mit gondol a hun-magyar
kapcsolatokról, Attila istenhitéről, a hunok temet-
kezési szokásairól avagy Csaba királyfi fényes
kardjáról. Nem az számít tehát, hogy a létreho-
zók, illetve a nézők magyarsága és európaisága
hányas osztályzatot ér el, hanem az, születik-e
egyszeri, öntörvényű alkotás, mely egyszerre te-
remti és őrzi a színpad törvényeit. A mű művé-
szeten kívüli szempontok alapján levezethetet-
len, értékelhetetlen. Ezért vagyok tehát
gondban, és rovom kitartóan tétovázó
kerülőutamat: Szörényi-Nemeskürty-Lezsák-
Koltay műve értékelhetetlen mint színház. Üzleti
vállalkozás-ként valószínűleg értékelhető - és
ezt bizonyára értékelik is az érdekeltek. Semmi
nem zárja ki, hogy egy rockopera (de lehet az
szonett, balett vagy éppen cimbalomra írt
zenemű) feldolgozzon egy témát, miszerint - ha
jól értem - Attila, a hunok fejedelme, akitől
máskülönben rettegett a fél világ, a béke őre volt
Európában, és hogy a hunok birodalma
nemhogy szétesett volna 453-ban, de Csaba
királyfi és magyarjai vezérletével megmaradt a
mai napig. Nem az számít, mit mondanak a
történészek, mit nyilatkoznak a politikusok, mit
bizonyítanak az elmúlt másfél évezred tényei.
Tényleg nem.

Mi számít hát? Például az, amit már a játék
megkezdése előtt elárul a színpad. A sziget fái
között vászonfalakat mozgat a nyári szellő, a fű-
csomók közül szépen megfestett műsziklák
emelkednek ki. Varga Mátyás operettdíszlete -
legyen ez csökevényes toleranciám csődje - tő-
lem meglehetősen idegen színházi világot idéz.
Azt a világot, amelyben a díszlet nem drámai tör-
ténések színtere, hanem valóban díszlet, ami az
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úri közönség tapsát érdemli. Kétoldalt ott emel-
kedik a primadonnát pompás entrée-ra szólító
lépcsősor is. Mindezzel nemis lenne baj, ha a
takarásból Bóni gróf oldalazna be, vagy ha a
lép-csőn elindulna lefelé maga Honthy Hanna.
Vagyis ha az alkotók vállalnák az általuk
összetákolt illúzióvilágot. Ám ők komolyan veszik
magukat, sőt, azt akarják, mi is vegyük
komolyan őket. Csakhogy például az
operettlépcsőn primadonna helyett az a
Harsány névre hallgató Deák Bill Gyula biceg
lefelé, aki az előadás során további testi
károsodásokat szenved (bocsánat); előbb
megvakul (bár a műsorfüzet eleve vak regölő-
ként tünteti fel, ám ő kezdetben egyedül közleke-
dik és ráérősen nézgelődik, csak később eszméi
valaki és tesz úgy, mintha kísérgetné), majd meg
is süketül (legalábbis erre lehet következtetni ab-
ból, hogy a rosszemberek összeesküvése köz-
ben őt, ajóembert, nyugodtan színpadon felejti a
rendező - Harsány Bill a készülő merényről
úgyis csak annyit árul el urának, hogy „zúg a
cserfalomb"). Komolyan kellene vennünk az
„Atillára" leselkedő veszélyt is, amikor az alatto-
mos Vigilász (Földes Tamás) Oresztészt (Csen-
geri Attila) keresve belopakodik a hun táborba,
ám az óvatlan bizánci követ gyanútlanul a fapa-
lota oldalához dől, és bizony majdnem beesik az
áttetsző vászonfalba. Műsziklák, műfalak, mű-
köd - igazi fák között -, lézerlovasok valódiak
feje fölött; bábokból kicsiholt álindulatok - hite-
les unalom mögött. Közben teljes azonosulás
kéretik nézőktől és játszóktól egyaránt. Útóbbiak
legalább lazíthatnak néha, hiszen a takarásban
civilre válthatnak, és bevallhatják egymásnak,
maguknak, milyen kínos ez az egész. Csakhogy
éppen az a legkínosabb, hogy nem tudunk civilre

váltani, takarásban és nézőtéren, színpadon és
büfében együtt feszengünk, és nem merjük be-
vallani: a fejedelem meztelen. Nem segít rajta
semmilyen hókuszpókusz. Hiába sorolnám a
színpadi sutaságokat, nem itt keresendő a ku-
darc oka. Nem változtatna a lényegen, ha a lé-
zerlovasok a gépezetben maradnának, a fapalota
falai igazi fából készülnének, vagy ha a sziget
lombjai között igazi sziklák emelkednének. Hiá-
ba kárhoztatnám a kiváló menedzsert és kevés-
bé kiváló rendezőt, Koltay Gábort, aki ezúttal
színházidegen anyagot kapott (na persze, vá-
lasztott!). Ő végül is levezényli a cirkuszt, a kül-
sőségek megfelelőek. Igazi lángok csapnak fel a
bástyákból, a Nimrud névre hallgató, trónt beár-
nyékoló, faragott sziklatömb megfordul tengelye
körül, sőt meg is szólal, egyáltalán a technika, a
hangosítás kifogástalanul működik, hasonlókép-
pen a lovak. A ki-bemasírozó hunok és rómaiak

menetfelszerelését a Hadtörténeti Múzeum is
megirigyelhetné (jelmez: Kemenes Fanni), a
csodakard mindig felizzik, ha az Isten és a tech-
nikai személyzet is úgy akarja... szóval minden

működik, csak éppenséggel az hiányzik, ami a
cirkuszi produkciók sava-borsa: a tét. Van nyi-
tány és van finálé. Csak az van. A szereplők lát-
ványosan felvonulnak, majd levonulnak. Ezt te-
szik minden (szám szerint hét darab) képben.
Csak éppen maguk a produkciók maradnak el.
Mindössze annyi a tét, vajon a korosodó rock-
sztárok megülik-e a lovakat (megülik), illetve el-
zsibbad-e két karjuk, melyeket hosszasan az ég
felé emelnek, miközben üdvözlik Begányi
Feren-

cet (Leó, római páca), a feltámadó Daróczi Ta-
mást (Jézus Krisztus) vagy éppen az Ütő Endre
hangját kölcsönző Mindenhatót.

Túlcsorduló ünnepélyesség mindenütt.
Hiányzó életeket, üres lelkeket takargató, formá-
lis, értéktelen rítusokkal, szertartásokkal telik az
este. Állíthatja valaki, hogy körülöttünk minden
rendben van, de ez kevés egy színházi estéhez.
A nemtörténés békéje lehet vágyott állapot (Be-
ckett ezt nem így tudja), de nem a színpadon. Ott
cselekményre, ''legalábbis feszültségre lenne
szükség. Márpedig az Atilla éppen ezek hiányá-
ról tudósít, amikor mindenáron békességre szó-

Az Isten kardja
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lít. Mindenáron: az összeesküvőknek általában
megbocsátanak, a rettenthetetlen hadvezért a
csata előtti pillanatokban meggyőzik Leó pápa
szelíd szavai (és persze a legfőbb - sajnos
egyetlen - dramaturg, az Úr közbenjárása, aki
meg is kapja a halleluját, mert „csodás dolgokat
cselekedett" - az is felér egy kisebbfajta cso-
dával, hogy „Atilla" előrelovagol majd másfél
évezredet, és megpróbálja lemásolni a Krisztus

által is megjövendölt utód, Árpád vezér pózát a
Feszty-körképről). Réka úrnő (Kovács Kati) pe-
dig önfeláldozón felhajtja a kupából a férjének
szánt mérget, ki is loccsanthatná azt, de akkor
nem láthatnánk az esküvői szertartást az új
asszonnyal, Ruila hercegnővel (ezt a szerepet
Sebestyén Márta énekli - természetesen
gyönyörűen). A nászt egyébként azonnal követi a
t o r - a tragikus végű nászéjszakáról nincs
híradás, a

Kalapács József (Csaba) és Vikidál Gyula
(Atilla)

szerelmeskedés valószínűleg nem illik egy ural-
kodóhoz; de hogy ne érjen bennünket csalódás,
végignézhetjük, hogyan hágja meg úgy, hun
módra, messzi távolból a sunyi Önögész (Nagy
Feró) a nagy természetű germán hercegnőt,
Krimhildát (Kovács Kriszta) -; a toron aztán
minden be van dobva: gyászzene és vonulások,
aranykoporsók és lovasok...

Nem tudhatom, milyen az uralkodás gyakor-
lása, de az kiderül ezen az esten, hogy annak áb-
rázolása felettébb unalmas. „Atilla" bölcs uralko-
dóhoz híven, hadakozás helyett tárgyal. Nem tud
arról, hogy ő egy színielőadás főhőse, akinek
cselekednie kellene. Vitatkozik, meggyőz, meg-
győzetik, parancsokat osztogat, imádkozik.
„Szó, szó, szó" - mondta valaha Nemeskürty és
Lezsák egyik figyelemre méltó kollégája. Útóbbi
aztán ezeket a szavakat - éppen annyit, ameny-
nyi k e l l - a megfelelő sorrendbe rakta. Nem köny-
nyű. Mai utódainak ez nem is igen sikerült. Aéci-
usz (Sasvári Sándor) és „Atilla" például már jó
ideje alkudoznak, lábuk talán földbe is gyökere-
zett, de miközben ők már Európát látnak, mi azt
látjuk, hogy egyikük lova, érzéketlen lévén a szó-
ra, farkát emeli, és a diplomácia rituáléját
semmi-bevéve gőzölgő citromokkal
szentségteleníti meg a szent deszkát. Adekvát
válasz ez - nem a békére, nem a rendre, nem
Európára, még csak nemis a nemzeti érzésre.
Válasz ez az üres szer-tartásra, a
semmitmondást nemzeti színekkel bemázoló
frázisokra, és, igen, l s t v á n , a k i r á l y X - edik
lenyúzott bőrére.

De a zene. Arra garancia volt. A tehetség el
nem vész, az útközben felszedett politikai néze-
tek sem nem növelik, sem nem csökkentik azt.
Márpedig Szörényi Levente kivételes képességű
zeneszerző. Gondoltam, mindegy, ki mit „nyilat-
kozik oda", ki mindenki akar ebből az egészből
pro és kontra politikai és üzleti hasznot összeka-
parni magának - a zene majd feledteti a körítést.
Csakhogy az Atilla zenéje ugyanabban a csap-
dában vergődik, aminek foglya a szövegkönyv
és a színpadi megvalósítás is. Ebben az állóvíz-
ben, végtelenített harmóniában Szörényit is
egyetlen cél vezérli: minden pillanatban megfe-
lelni valami megfoghatatlan magasztos esz-
ménynek. Hiányzik a dalok mögül a személyes
indulat. Az indulathoz persze drámai magra len-
ne szükség, amiből akár dadogva, töredezetten,
de kirobbanhatna a valódi erő és a mélyen bújó
személyes vallomás. Nélküle általános Szöré-
nyi-zenét kapunk, önismétlést, ami tökéletesen
illusztrálja ugyan számtalan irányba kapaszkodó
gyökereinket - délszláv, román, török, távol-ke-

Jézus: Daróczi Tamás (Kanyó Béla felvételei)
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eti, nyugati dallamok, ritmusok kavarognak -,
m hiányzik az ezeket összefogó, hitelesítő sze-
élyes megszólalás. A képeket összekötő szün-

elen sztyeppi szélfúvás és monoton szívdobba-
ás csak pecsétet üt az egész mű
onotonitására, a már említett „szó, szó, szó"
edig folyamatos énekbeszédben nyilvánul meg.
árpedig a recitativo ígéret is: „Most beszélünk,
e mindjárt énekelni fogunk." Nos, az ének
lmarad. Marad az ígéret, és újra kimondom: a
ukás.

(...) Maguk az alkotók gondoskodtak az ideo-
ogikus értelmezés megkerülhetetlenségéről; a
örténeti tények és a történetfilozófiai vonatkozá-
ok elhanyagolhatatlanságáról. Nemeskürty Ist-
án, Lezsák Sándor és Szörényi Levente egy-
ént azon igyekeztek, hogy a mű esztétikai jelle-
éről jó előre áttereljék a közfigyelmet az „üze-
et" mibenlétére, a témaválasztás és -feldolgo-
ás eszmei magyarázatára. S ezzel összefüg-
ésben erőteljesen hangsúlyozták, hogy legfőbb
örekvésük Attila „rehabilitációja", még inkább
gy új Attila-kép megalkotása volt. (...)
Ehhez (ui. két évvel ezelőtt esszékötetben

ublikált véleményéhez) képest volt meglepő
sak igazán, hogy amikor Nemeskürty elvállalta
z Atilla-szuperprodukció alapanyagának meg-

rását, akkor egyszer csak arról kezdett beszélni,
ilyen pozitív a jelentősége Attilának az Európa
gységesítéséért folytatott korabeli küzdelem-
en, s micsoda példát állít elénk államszervezői
ehetségével. És Lezsák Sándorral, a dalszöve-
ek szerzőjével vállvetve hirdeti, hogy a hun
advezér erkölcsi küldetést teljesített Európá-
an, mégpedig egyenesen az emberi szabadság
ajnokaként.
(...) Szörényi Levente zenéje mindenekelőtt
esterségbeli csalódás. Mert nem több, mint

íppal, dobbal, nádihegedűvel teletömött üres
ombaszt: igénytelen, egyhangú muzsika,
melynek motívumszegénységét, mondaniva-

ótlanságát a forszírozott dübörgés helyettesíti...
áadásul a szerző feltalálta az ordító parlandót,
int meghatározó hangvételt: a szereplők job-
ára egyfajta emelt énekbeszéd süvöltő elő-
dásmódjával jeleskednek. (...)
Koltay Gábor rendezése abban merül ki, hogy
feleslegesen (és méregdrágán) agyonépített

ováts Kriszta (Krimhilda), Vikidál Gyula és
arga Miklós (Nemere) (Kanyó Béla felvétele)
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margitszigeti színpadon vagy háromszáz embert
és tíz lovat lehetőleg állandóan mozgásban tart-
son. A különféle csoportok szinte folyamatos ki-
és bevonulása megkísérli elfedni, hogy valójá-
ban semmi érdemleges nem történIk a színen.

Mészáros Tamás: Atilla, az európai(?)
Magyar Hírlap, 1993. augusztus 23.

Pedig az a zene, amit Szörényi Levente az Atillá-
hoz komponált, szinte mindentudó. Átfoghatat-
lan gazdagsággal árasztja a zenetörténeti isme-
retekből ujjáéledő eredetiséget, csodálatos
aprólékossággal és ugyanakkor meggyőző
összefogottsággal rajzolva elénk a hun
birodalom hatalmas méreteit, népeinek és
kultúráinak sok-féleségét. Remélhetőleg akad
majd a közeljövő-ben olyan szakember, aki
részletesen elemzi

Szörényi Levente szerzeményének ezernyi for-
rásból-tudásból fakadó értékeit. A napilap kriti-
kusa erre se terjedelmi, se zeneismereti korlátai
miatt nem vállalkozhat. A művet magát bemutató
írás csupáncsak azt jelezheti, hogy az Atilla ze-
néje - utalásrendszerével és mélységeivel -
jóval felülmúlja azokat a paramétereket, ame-
lyek a rock jellemzésére szolgálnak. Több az,
amit Szörényi Levente e sokáig hordozott művé-
vel elénk tett, mint egy rockopera. Több is, neme-
sebb is. Éppen ezért olyan siratnivaló, hogy -
szakmai segítség nélkül maradván - torzó csu-
pán a kompozíció.

Lőcsei Gabriella: Atilla, a talány
Magyar Nemzet, 1993. augusztus 21.

A zenedráma vázát az Atilla személye köré lazán
felfűzött eseménysor képezi, amelyet Szörényi
dinamikus, robbanó lendületű, ugyanakkor érze-
lemgazdag muzsikája kelt életre. A zene pillana-
tig sem szakad el a drámától, a tartalmi és muzi-
kális elemek olyan tökéletesen ízesülnek, hogy
ez utóbbi a dráma szereplőinek jellemét is töké-
letessé formálja. Ez annál is fontosabb, mivel a
műben nem a puszta helyzetek, hanem az
alakok jelleme határozzák (sic!) meg a drámai
szituációt. Ily módon ez az elmélyült munkával
komponált muzsika a mélyen átérzett történelmi
sors erőteljes kifejezőjévé válik. (...)

A magyar történelmi tudat Atillát s hunjait
rokonainkként tartja számon. Ez a hatalmas
uralkodó, akinek birodalma Rómától Kína
nagyfaláig húzódott, rendkívüli képességekkel
áldatott meg. Az a kimagasló teljesítmény,
amellyel a germánoktól a szász népekig, közel
százhúsz
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