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allókon járnak, hanem összevissza, ahogy jól-
sik, felrúgva ezzel a térbeli és a játékkonvenci-
t, a Pulcinellát játszó Hirtling István vagy az Ar-

ecchinót megformáló Bubik István alakításában
evesebb lett a játékosság stb.)
Viszont Ráckevei Anna és Nagy-Kálózy Esz-

er felszabadultan, a megmutatás és az átlénye-
ítés kellő arányát pontosan érezve, fergetege-
en komédiázik. Györgyi Anna bravúrosan, áriá-
á fokozva oldja meg Colombina olasz halan-
zsa nyelven megfogalmazott nagyjelenetét.
chnell Ádám ki tudja, hányadszor lop új színe-
et a mulya, gátlásos, a realitásokkal nem szá-
oló fiatalember típusába. Seress Zoltán Ottavi-
ja kimért, jólöltözött, pedáns hivatalnok, míg
aás Vander Péter ugyanebbe a figurába egy kis
zívet, érzelmet, esettséget is csempész. Pus-
ás Tivadar mindegyik kis szerepét egyéníti,
gyanakkor mindegyikben úgy jelzi a színész vé-

eményét a játszott alakról, hogy az nem válik
agakellető magánszámmá.
Eperjes Károly játssza Leliót - alakítása fel-

dézi hajdani Hetvenkedő katona-beli figuráját,
gyanakkor megmutatja a hazudozás minden
ázisát, azt a folyamatot, ami a játéktól a tragé-
iáig ível. Amikor Lelio rádöbben, hogy nem is ő
z igazi hazug, s mindennel leszámolva kese-
űn-játékosan elmondja sírversét, az az előadás
gyik legigazabb, megrendítő pillanata. Fan-

Jelenet az előadásból (Korniss Péter felvételei)

tasztikusan színes, finom humorú a Dottore és
Pantalone kettős - Rajhona Ádám és Ujlaki Dé-
nes - játéka. Ahogy derekukra övezett gondolá-
jukkal megérkeznek, a kikötőrúdhoz evickélnek,
kikászálódnak és szilárd talajra lépnek, az színé-
szi mesteriskola. Eperjes mellett Ujlaki mutatja
meg leginkább szerepének tragikus magját. Uj-
laki elementáris erejű komédiás, aki nemcsak a
joviális Pantalone korlátoltságát játssza el, ha-
nem azt is, hogyan omlik össze, amikor rájön: mi-
lyen is a fia, Lelio.

A verizmus éve

Az elmúlt esztendőt a magyar operaszínpado-
kon bízvást nyilváníthatjuk a verizmus évének: a
zenei naturalizmus két legjobb műve, a
Paraszt-becsület és a Bajazzók tizenkét hónap
alatt hat

Nem titkolom: az évad egyik fontos, stíluste-
remtő előadásának tartom A hazugot.

Goldoni: A hazug (Művész és Tivoli Színház)
Fordító és dramaturg: Szeredás András. Díszlet- és
jelmeztervező: Lia Mantoc. Asszisztens: Robert
Sturm. A színpadi változatot készítette és rendezte:
Vlad Mugur.
Szereplők: Rajhona Ádám, Ráckevei Anna, Nagy-Ká-
lózy Eszter, Györgyi Anna, Seress Zoltán-Haás Van-
der Péter, Schnell Ádám, Hirtling István, Ujlaki Dénes
m. v., Eperjes Károly, Bubik István, Puskás Tivadar,
Éliás Anikó.

produkcióban került színre. Kéthavonta egy-egy
Mascagni és Leoncavallo - tekintélyes mennyi-
ség: tavaly nyáron Margitsziget és Bakáts tér;
ősszel felújítás Szegeden; januárban bemutató
Pécsett; áprilisban az Erkel Színházban;
májusban pedig a pécsi produkció Debrecenbe
költözött.

M Á R O K T A M Á S

OPERAÉVAD
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Lehetne ez akár véletlen is. Hisz a magyar
operajátszó helyek között mindeddig nem műkö-
dött egyeztetés, mindenki azt játszott, amit akart.
Régebben voltak Varázsfuvola- és Don Pasqua-
le-évadok. Az egyidejű játszás művészi és anya-
gi következményei április elején a szegedi ope-
rafesztiválon is élesen fölmerültek.

Ám talán más magyarázat is akad. E két
verista egyfelvonásos ugyanis igen hatásos, ám
partitúrájuk nem túl nehéz. Megtalálható bennük
minden, ami operaszínpadon a sikerhez kell: a
nagy kórustabló, népszerű zenekari közjáték,
néhány slágerszám. És hét jó szerep, amelyek
ráadásul vokálisan sem túl bonyolultak, leszá-
mítva a Parasztbecsület tenorszólamát. A két
darab ideális választás ma egy kisebb magyar
operaszínházban, amelynek (mint például a Pé-
csi Nemzetinek) mondjuk, csak. hat magánéne-
kese van. Őket optimálisan lehet foglalkoztatni,
az egy-két hiányzó szerepre pedig könnyű ven-
dégművészt találni. Így született meg a pécsi
produkció.

Szilfai Márta az elmúlt évben „a nemzet San-
tuzzájává" emelkedett. A fent említett Paraszt-
becsületek majd' mindegyikében énekelte a szi-
cíliai lányt. Szilfai későn került a pályára, ame-
lyen most hatalmas léptekkel halad előre. Ez
részben tehetségének, részben pedig hangfajá-
nak köszönhető. Ő ugyanis igazi drámai szop-
rán. Orgánuma sötét színű és nagy erejű. Ez az a
hang, amely a Santuzza-típusú hősnőknek igazi
formátumot és jelentőséget tud adni. Sajnos Pé-
csett öregesre maszkírozták és öltöztették, ami
azért is föltűnő, mert partnere, Győrfi István lát-
hatóan sokkal fiatalabb nála, kifejezetten fiús,
mind hangban, mind megjelenésben, sőt gyak-
ran énektudásban is. S bizony, ebben a fölállás-
ban túlságosan nyilvánvaló, miért is hagyja el Tu-
riddu Santuzzát, aki inkább látszik az anyjának,
mint a szerelmesének. Ez csak azért emelendő
ki, mert nem az énekesnő életkorával van a
gond: Szilfai a szegedi produkcióban sokkal
szebb és sokkal fiatalabb. Merthogy más a jel-
meze, a parókája és a maszkja. A probléma tehát
színházi természetű.

Horváth Zoltán Pécsett közös alapdíszletben
képzelte el a két darabot. Langmár András a for-
gószínpadra kör alakú lejtőt tervezett, melynek
magas oldalába félkörben lépcsősort vágott. Így
csupasz, hangsúlyosan szimbolikus, szinte az
ókori görög színházat idéző tér alakult ki. Ez
elvileg teljesen ellenkezik a Parasztbecsület
világával. A darab - s az egész verizmus -
ugyanis éppen nem héroszokról szól. Nem a
történelem nagyszerű, hanem a mindennapok
kisszerű hőseiről, akik nem nagy eszmék és
nagy célok, ha-nem egyszerű, hétköznapi
események áldozataivá válnak. Sorsuk
kisszerű, de van sorsuk, s azzal az adott
pillanatban szembe is néznek. Szeretnek,
megcsalatnak, berúgnak, virtus-

Jelenet a pécsi Parasztbecsületből

kodnak, késelnek. Nincs ebben semmi fennkölt.
A nagy drámák a hétköznapokban lesnek ránk.

Ezért tűnik túldimenzionáltnak, ahogy Hor-
váth a nyitány alatt Santuzzát színre hozza,
egyedüliként a hatalmas térben, sejtelmesen vi-
lágító háttér előtt, fehér ruhás hableányok által
körültáncoltatva. Baljós kezdet - már az elő-

Kuncz László (Tonio), Váradi Marianna (Nedda)
és Massányi Viktor (Silvio) a pécsi Bajazzókban
(Simara-fotók)

adás szempontjából. Különösen, hogy a Sicilia-
na alatt még Turiddut és Lolát is odateszi szép
háromszögbe, megfelelő didaktikával exponálva
a leendő szerelmi játszmát.

Aztán a rendező szerencsére elfelejti, mit ígért
a látomásos kezdettel. Pörög a forgó oda s
vissza, az üres térben minimális kiegészítések
definiálják a helyszíneket: egy Mária-szobor, két
kocsmaasztal s főképp a szereplők maguk, két
vitázó ember vagy a misén részt vevő tömeg.
Mivel a szín nem konkrét, meg sem kísérli a
valóság utánzását, átváltozásai nem okoznak
problémát.

Ebből a térszerkezetből az következne, hogy
színre hozzák a színfalak mögé képzelt
Turiddu-
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Alfio késpárbajt. Az arénaszerű kivágás viadalt
ígér. Horváth ízlése, neveltetése azonban tilta-
kozik az efféle, naturalisztikus megoldások ellen,
így aztán a fináléban inkább a végzetes fehér ru-
hás leányokat hozza vissza, akik megint körbe-
fogják Santuzzát. Ez kétségtelenül keretbe fog-
lalja a történetet, de a végén sincs több értelme,
mint az elején.

A Bajazzókban egyszerűbb a képlet. A forgó
marad, a kivágott félkörbe begördítik a vándor-
komédiások kocsiját, amely mindvégig ott is ma-
rad. Később színpadi színpadként funkcionál, a
lejtőből meg nézőtér lesz. Itt kezdi Nedda a Ma-
dárdalt, a nyilvánosságra szánt oldalon. A végé-
re azonban beforog a szín, átkerülünk a privát
szférába. Amikor Tonio szerelmet vall, oldalról
látjuk a kocsit, amikor pedig Silvio jön, hátulról.
Ez a magánélet oldala, ami itt történik, az nem
tartozik a közönségre. „Mása színház, és más az
élet" - Canio színidirektor úrnak ez a fontos
mondata érzékletes képi megfogalmazást nyer.
Csakhogy itt is a befejezéssel van gondom, hisz
a darab épp arra fut ki, hogy a nyilvános és privát
szféra végletesen összekeveredik. S akkor a
színpadnak ismét fordulnia kellene. Ám az nem
mozdul.

A szereposztás részben tükrözi azt a színházi

Jelenet a pesti Parasztbecsületből

mondást, miszerint a jó előadás a társulatról is
szól. Caniót az idősödő Albert Miklós és a Szege-
den nyugdíjas Juhász József énekli, Nedda Vá-
radi Mariann, aki koloratúrszopránból most kezd
kicsit drámaibb szerepkörre váltani, Silvio pedig
a fiatal Massányi Viktor, aki kétségtelenül a pá-
lyája elején tart. Szép hangja van, és hajléko-
nyan énekel, ami Silvio esetében a szerep
lényegéhez tartozik. Fontos ugyanis, hogy a
figura zenei értelemben is nagyon vonzó
legyen. S van szereposztási megalkuvás, ami
tán vidéken is el-kerülhető volna. Toniót nem
énekelheti buffo-basszus (Kuncz László), hisz
mégiscsak övé az olasz operairodalom
legparádésabb baritonáriája, a Prológ. Meg
aztán valódi hősbariton híján ez a fontos figura
jelentőségét veszti. Márpedig ha a darab
intrikusa súlytalan, akkor az egész történet
hiteltelenné válik. Egri Sándor a másik
szereposztásból megfelelne, de hát ő Alfio a
Parasztbecsületben, s mindkét szerepet kevés
baritonista képes elénekelni egy estén.

Blázy Lajos, a nemrég kinevezett pécsi zene-
igazgató érett előadást dirigál. A muzsika bizton-
ságosan szólal meg, helyükön vannak a tempó-

viszonyok és a drámai hangsúlyok is. Háromszor
láttam ezt a produkciót, kétszer Pécsett, egyszer
Szegeden (az operafesztiválon), s minden alka-
lommal „bevont az áramkörébe".

A két egyfelvonásos Pesten

Erre teljesen képtelen volt az Erkel Színház Pa-
rasztbecsület-előadása, legalábbis a premieren.
Ezért legfőképpen a vezénylő Medveczky
Ádámot terheli a felelősség, aki úgy indította a
darabot, mintha az Debussy szerzeménye vol-
na, s végig lassított tempóban, drámai töltés nél-
kül vezényelt.

Galgóczy Juditot miskolci és szegedi sikerei
után hívták meg a pesti operaszentélybe. Eddig-
elé egyetlen alkalommal dolgozott itt: Donizetti
Csengőjét állította színre hosszú évekkel ezelőtt,
vizsgarendezésként. Most egykori tanára, az
Operaház jelenlegi főrendezője, Vámos László
gondolt rá, s ő kérte azt is: a Parasztbecsület
régebbi, miskolci előadásának felújítása legyen.

Az ötlet nem bizonyult szerencsésnek. Gal-
góczyról tudható: évek múltán nehezen tudja föl-
újítani régi rendezéseit. Ezt szegedi Trubadúrja
bizonyította. Ugyanakkor nagyon jól meg tudja
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rendezni ugyanazt a darabot más felfogásban.
Ezt meg Carmen rendezéseivel igazolta. A mos-
tani Parasztbecsűlet részben az előbbire példa.
Tipikus munkája egy fiatal rendezőnek, aki - a
színlap szerint Dévényi Ritával közösen - úgy-
nevezett térkoncepciót talált ki. Ez forgószínpa-
dot jelent, rajta hatalmas emelvénnyel, kereszt-
tel, amiből aztán templom lesz, középen impo-
záns lépcsősorral, amelyen hatásosan lehet le s
föl menni, misére bekúszni, a Bordalt elénekelni -
mikor mire van szükség. De betolnak még két-
oldalt egy-egy paravánt is ajtókkal, melyeknek a
szerepe homályos. Talán két szobát jelölnének
ki, ám az első szereposztás szereplői megle-
hetősen szabadon kezelik őket. Bonyolult kons-
trukció, nehéz benne szabatosan fogalmazni.

A látvány is olyan, mintha a darabot nem Ver-
ga, hanem Szophoklész írta volna. Minden és
mindenki nagyon fehér és nagyon fekete, a
szín-pad sötét, csak a fejgépek követik a
hősöket. S a rendező is azt nyilatkozza, hogy a
darab olyan tiszta, mint egy görög sorstragédia,
és ő valóban héroszokat próbál színpadra
állítani. Pedig ezek csak falusi parasztok. Az a
túldimenzionáltság, amit a pécsi előadás
kezdete ígért, Pesten teljesedett ki, s különösen
zavaró, hogy ez a drámai koncepció tökéletes
ellentétben áll Medveczky zenei elképzelésével.

A rendezés sikertelenségét fokozták a sze-
reposztás alapvető tévedései. Ez a körülmény az
Operaház általánosabb működési problémáira
is fölhívja a figyelmet. Ha a Ház úgy dönt, hogy
egy darabra Galgóczyt szerződteti, akkor vállal-
nia kell, hogy szuverén rendezőegyéniségről van
szó, aki minden nyilatkozatában újrafogalma-
zásról beszél, arról, hogy a darabokhoz elfogu-
latlanul kell közelíteni, úgy, mintha új, ismeretlen
művek volnának. Ehhez képest a Parasztbecsü-
let első szereposztásának mind az öt énekese
évek óta több produkcióban énekelte már szere-
pét, s egy kivétellel ötvenes éveit tapossa. Nehe-
zen várható el tőlük, hogy újraértelmezzék fel-
adatukat. Különösen, ha olyan művészekről van
szó, mint Misura Zsuzsa, B. Nagy János vagy
Mészöly Katalin, akiknek pusztán vokális képes-
ségük is elegendő volt karrierjük sikeres felépíté-
séhez. Ők Galgóczy felfogását csak korlátozott
mértékben tették magukévá, sok mindent meg-
őriztek régi alakításukból, ami ebbe a sötét, fej-
gépes, sorstragédiás koncepcióba nehezen il-
leszkedik bele. Szóval, ha efféle rendezőt vá-
lasztanak, akkor nem a vokális papírforma alap-
ján kellene szerepet osztani. Egy végiggondol-
tabb és bátran fiatalító szereposztás bizonyára
reálisabb képet adna erről a rendezésről. Persze
azt azért nem hiszem, hogy alapvető problémáit,
a túldimenzionáltságot és a tér túlbonyolítását
megoldaná.

A Bajazzókat először rendezte Galgóczy, és
hozzá sokkal alakíthatóbb gárdát kapott - eny-

Hormai József (Canio) és Zempléni Mária
(Nedda) a budapesti Bajazzókban (Korniss
Péter felvételei)

nyiből is nyilvánvaló, mennyivel jobbak voltak
itta föltételek. És mennyivel jobb lett az előadás!

A szokással ellentétben Tonio a nyílt színen
énekli el a Prológot, s közben valóban „egy régi
letűnt világ megfakult maszkjai" között válogat.
Juhász Katalin színpada eklektikus. A háttér-
falakra virágokat, égboltot pingált, ugyanakkor

két tapétaajtó rombolja szét esetleges valóság-
illúziónkat. Elöl vörös bársonyfüggöny lóg, mely
a „színház a színházban" képzetét hangsúlyoz-
za. Arra persze hamar rájön az ember, hogy
Nedda és Silvio kettőse alatt e függöny összezá-
rul, hisz ez a civil szféra eseménye, nincs köze a
színpadhoz. Az azonban valóban hatásos lele-
mény, ahogy a besompolygó Canio Nedda háta
mögé oson, és a függöny mögül, a drapériával
együtt kapja el hűtlen kedvesét. S amint felordít,
újra szétnyílnak a függöny szárnyai.

Tonio olyan, mint egy nyugdíjas erőművész.
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Tokody Ilona (Desdemona) és B. Nagy János
(Otello) az Operaház előadásában (MTI-fotó -
Földi Imre felvétele)

Ennek megfelelően földre is viszi Neddát, brutáli-
san két vállra fekteti, majd ráfekszik, csaknem
megerőszakolja. A gesztus gusztustalan, de
nyomban érthetővé válik: ezek után nem lehet
köztük szó kibékülésről. Nedda ostor helyett leol-
dott övével vág oda neki. Az ötlet itt is ülne, csak
épp az ütés nagysága és fájdalma nem elég hite-
les. Nincs arányban a nemi erőszakkal. Tonio
szerepében jól érvényesül Gurbán János tartal-
mas baritonja, s a művész ezúttal meglepően
plasztikus figurát is formái.

Egyáltalán: mindenki elég koros ebben a tár-
sulatban, Neddát kivéve. Beppo (Wendler Attila)
kiérdemesült zsoké benyomását kelti. Canio hó-
fehér öltönyben, kabátban, sálban, elegáns ka-
lapban perdül színre, akárha idősödő bonviván
volna. Erre Galgóczy rá is tesz egy lapáttal: a
„Kacagj, Bajazzó" olyan hátteret és világítást
kapott, mintha operettslágert hallgatnánk egy
„művházas" haknin. Az opera zenei csúcspontja
finoman ironikus értelmezést nyer. Érthető, hogy
Neddának inkább Silvio kell! Káldi Kiss András
olyan szép hangú, jóképű, fiatal és vonzó a sze-
repben, hogy választása evidens.

Hormai József Caniója kissé hiú ripacs, piper-
kőc figura, nehéz igazán komolyan venni. Tenor-
ja inkább németes, mint olaszos, és magassága
sem épp átütő, de a középső fekvésben fényes
és erőteljes. A közjáték alatt is őt látjuk, amint
Neddával együtt készülnek az előadásra, s ki-
mért mozdulatokkal egymás arcát festik fehérre.
Mintha újra el akarnák hitetni, hogy az egész hűt-
lenségi komédia a színpadon csak játék. Végte

lenül bensőséges és szomorú jelenet, talán a
leghatásosabb jelenete ez Zempléni Máriának,
aki inkább csak eljátszani képes Neddát, eléne-
kelni alig.

S aztán a commedia deli' arte, amelyben talán
több a vidámság, az oldottság a megszokottnál.
Ettől több a bizonytalanság is: a kórussal együtt
a néző is már-már kételkedik Canio
féltékenységének komolyságában. „Ha Nedda
nem mondaná ki haldoklásában szeretője,
Silvio nevét, és Silvio nem rohanna oda, s Canio
nem döfné le őt is... mi sem mernénk eldönteni,
hogy amit látunk, való-e vagy játék" - nyilatkozza
Galgóczy a műsorfüzetben. A leszúrt Silvio
arcát Canio két gyors mozdulattal fehérre
mázolja. Ő is a darab szereplője immár, de ez a
darab nem komédia, hanem tragédia.

Invenciózus előadás, minden percben ad va-
lami szórakoztatót vagy elgondolkodtatót. Meg
sem kísérli az élet utánzását, sőt lépten-nyomon
kivon az illúzióból, s figyelmeztet: konstruált vi-
lágban vagyunk. A szereposztás nem épp' ki-
fogástalan, mégsincs hiányérzete az embernek.

Az Otello az Operaházban

Az Otello Verdi legdrámaibb alkotása. Még utol-
jára összefoglalja az olasz opera alaptípusát,
amit Fodor Géza a szoprán, a tenor és a bariton
ősi hármasságának nevez. Fölhasználja mind-
azon eredményeket, amelyeket a dallamra és az
énekhangra épülő zenedráma a XIX. században
elért, ugyanakkor már az átkomponáltság felé
mutat.

A Szöktetés ezzel szemben a fiatal Mozart el-
ső igazi remekműve. Műfaja Singspiel, azaz
dal-játék. A sorszámozott zenei „betéteket"
prózai

részek kötik össze, a cselekmény szinte kizáró-
lag ezekben zajlik. A darab - persze a Mozartnál
megszokott komplex világábrázolással - hatá-
rozottan az opera buffa kategóriájába sorolható.

A különbségek tükrében is nehéz elképzelni
két annyira különböző operaelőadást, minta Ma-
gyar Állami Operaház 1994-95-ös évadjának két
első bemutatója, az Otello és a Szöktetés.

Az Otello az Operaház legszebb hagyomá-
nyaira próbált építeni. Ez volt a bemutatkozó
munkája az új főrendezőnek, Vámos Lászlónak,
aki idén hatvankilenc éves. A karmesteri pultnál
Lamberto Gardelli állt, aki hetvenkilenc eszten-
dős. Már ebből a felállásból nyilvánvaló volt,
hogy nem kell túlzott formabontástól tartanunk.
(Már amennyiben a formabontást veszélynek te-
kintjük...)

Nos, a budapesti Otello-premier mégis izgal-
mas, mégpedig azért, mert első szereposztásá-
nak hármasa - Tokody Ilona, B. Nagy János és
Miller Lajos - mintegy tizenöt éve az Opera há-
rom vezéralakja, akik együtt, egymás mellett épí-
tették ki repertoárjukat, alakították karrierjüket. A
műfaji lépcsőfokokat végigjárták, sokszor együtt
vették az akadályokat, néha ketten, néha mind-
hárman énekeltek egy-egy darabban. Voltak Er-
nani és Károly király, Amelia, Gabriele és Bocca-
negra, Leonóra, Manrico és Luna (Trubadúr),
Amelia, Ricardo és René (Álarcosbál), Leonóra,
Alvaro és Carlos (A végzet hatalma), Erzsébet,
Don Carlos és Posa, Aida és Radames - hogy
csak a Verdi-operákat soroljam. S most, annyi év
után elérkeztek oda, hogy együttlegyenek Des-
demona, Otello és Jago. Ennek a közös vállalko-
zásnak ünnepi jellege van.

Ugyanakkor mindhármuk pozíciója más. To-
kody - a feladat jellegéből adódóan - évek óta
énekli a szerepet itthon és külföldön. B. Nagynak
abszolút premierje volt, Miller pár éve külföldön
próbálta már Jágót, de a szerep nem volt a reper-
toárján.

Persze nem pusztán időbeli egybeesésről van
szó, hanem művészi rokonságról is. Ennek a ge-
nerációnak (melyhez többek mellett hozzászá-
míthatjuk még Kincses Veronikát, Kelen Pétert,
Sólyom-Nagy Sándort, Begányi Ferencet, Ko-
váts Kolost, Polgár Lászlót, Gregor Józsefet is)
meghatározóan befolyásolta pályáját két nagy
olasz karmester, rendszeres vendégeink: Lam-
berto Gardelli és Giuseppe Patané. Ez bizonyos
közös zeneszemléletet is jelent. Noha hangi kva-
litások tekintetében nem érik utol az ötvenes
évek legendás operai gárdáját, énektechnikai
profizmusban fölülmúlják azt. Megőrizték viszont
az aranykor talán legfontosabb tudományát: a
drámai éneklést, a kifejező előadásmódot.

Vámos László mindezt pontosan tudja, és erre
építi előadását. Elsősorban a hangokat és a
személyiségeket próbálja érvényre juttatni. Ruti-
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nosan és szellemesen „kitalálja" a Bordalt, a
Tűzkórus alatt pompás görögtüzeket éget, a vi-
hart is hihetően játszatja el. De az alapviszonyo-
kat nem értelmezi át, nem iktat be néma jelenete-
ket, nem kér tornamutatványokat; legföljebb
annyit, hogy Otellója többször is kényelmetlen
helyzetben, a földön fekve kénytelen énekelni
kényes szólóit.

Csikós Attila homokszín falai mediterrán han-
gulatot árasztanak. A forgószínpadra két félkör-
ívben falakat építtetett, s ezek hol elöl bástya-
ként, hol hátul teremként zárulnak össze, hol fé-
lig nyitva maradva kiskaput hagynak hátul. A
megoldás biztosítja a megkívánt gyors színváltá-
sokat, és színpadtechnikailag is biztonságos.
Ám a legnagyobb tömeget mozgató viharjelene-
tet túlságosan előreszorítja, a második, kerti
képben pedig a félkörív egyik belső oldala a né-
zőtér ugyanazon oldaláról nem látszik. Érdekes,
hogy Csikós ugyanúgy a kört választja alapfor-
mának, mint az Opera előző Otellójának
tervezője, Forray Gábor. A két díszletnek a
problémái is hasonlóak. Otello egyikben sem tud
elég hatásosan színre lépni, s egyik sem képes
fölidézni az utolsó fölvonás hálószobájának
bensőséges, kicsi terét. Egyfelől zárt térben
lennénk, hisz Emília dörömböl az ajtón, hogy
engedjék be, másfelől a két oldalsó lépcsősoron
szabadon sétálnak be Lodovicóék. A díszlet
nem érzékeltet semmit a darab térfelfogásának
lényegéből, hogy ugyanis egyre szűkebb helyen
vagyunk: tengerpart-palotakert-terem-hálószoba.
Egyre szűkebb, hogy úgy mondjam, egyre
fojtogatóbb helyeken.

Vágó Nelly jelmezegyüttese látványos rene-
szánsz kollekció, ám szellemileg nem sokat ad
hozzá a figurák jelleméhez. Otello három és fél
felvonáson át kénytelen bajlódni azzal a bor-
zasztó hálóinggel, amelyet kizárólag a hagyo-
mány indokol, és sehogyse illik egy kemény ka-
tonaemberhez. Igaz, a díszlet színével harmoni-
zál.

Lamberto Gardelli elviselhetetlenül lassú
tempói megölték a zenét. A tempóválasztás ter-
mészetesen nagymértékben függ az egyéntől.
Nehéz volna egy tempót eleve túl gyorsnak vagy
lassúnak ítélni, a lényeg, hogy a választásnak
van-e értelme. Nos, Gardelli következetes volt:
megtartotta az Otello bevett tempóviszonyait, de
az egész előadást lelassította. Ez a lírai számok-
nál még elfogadható, ám olyan helyeken, mint a
viharjelenet vagy a bosszúkettős, ha zeneelmé-
leti szempontból érdekes is, színházilag elfogad-
hatatlan.

Gardelli tempói lehetetlen helyzetbe hozták
B. Nagy Jánost, aki képtelen elviselni ezt a
lassúságot. Minden idegszála és egész
temperamentuma tiltakozik ellene, gyorsítani
szeretne. Ezért aztán zenei hibák tömkelegét
vétette a bemutatón. Nagy kár, hisz egy
nagyszerű Otello-megformálás ígéretét hordozza
magában. Ő azon rit-

Ozmin: Szüle Tamás (Korniss Péter felvétele)

ka tenoristák közé tartozik, akik úgy értek meg,
úgy jutottak túl ötvenedik évükön, hogy megőriz-
ték hangjuk kvalitását. B. Nagy a szenvedélyek
énekese, s megvan hozzájuk az eszköze is: te-
norja fényes és diadalmas, nincs problémája a
magasságokkal. Ideális Otello-orgánum, ame-
lyet ma nem lehet eléggé megbecsülni. Később,
normális tempójú előadásban bizonyára be fog
teljesülni ez az ígéret.

Tokody Ilona a maga fölényes muzikalitásával
és vagy ötvenszer elénekelt Desdemonájával
nyilvánvalóan könnyebben képes követni Gar-
dellit. S nemcsak követi, együtt is muzsikál vele,
élvezi. Tokodynak egyébként egyik legjobb sze-
repe Desdemona. A szerep nem kíván tőle túlzott
hangi erőfeszítést; színészileg - s mondjuk így:
lelkileg is - teljesen megérett rá.

Miller Lajos viszont sokat veszített hangjának
szépségéből, s bizony, épp egykori legnagyobb
erényei, a csillogó szín és a könnyed magasság
csorbultak leginkább. Ám Jágó nem túl magas
fekvésű szerep, s nem is az olasz bel cantóról
szól. Sokkal fontosabb a színek, a frázisok ka-
rakterizálása, a differenciált színészet, a formá-
tumos egyéniség. S mindennek Miller ma is birto-
kában van. Ráadásul a premieren hangilag is jó
napot fogott ki, s többnyire ő is képes volt követni
a karmestert. Miller Lajosnak évek óta nem volt
méltó premierje Budapesten. Jágóval most bizo-
nyította, hogy korán kezdték feledni.

A Szöktetés az Erkelben

Kerényi Miklós Gábor Mozart-rendezése min-
den, csak nem szokványos. Igen tanulságos,

mennyi mindent változtatott meg a rendező. Elő-
ször is a történet hangsúlyait. Ő nem interpretál,
hanem értelmez. Azt mondja, hogy az egész
vadregényes történetet Szelim basa szervezte
meg, s hogy mindez az ő grandiózus bosszúter-
vének a része. A prózai szerepre, melyet máskor
a színház ráérő basszistáira szoktak testálni,
erős egyéniségű prózai színészt hívott, Fodor
Tamást. Az ő személye különös súlyt ad a
figurának. Ehhez az átértelmezéshez az
szolgál alapul, hogy Szelim nem énekel, azaz
figurája nincs a zene által definiálva. Ezáltal
viszont a fölfogás-nak nincs is semmi lényeges
hozama. Csak a dráma szintjén értelmes, a
zenedráma szintjén értelmetlen. Meg lehet
éppen csinálni, de mi-nek?

Kerényi megtartja a helyszínt, a kort azonban
meglehetősen szabadon kezeli. Belmonte edző-
cipőben, fehér orkándzsekiben érkezik. A többi-
ek ruhái inkább eklektikusak és kortalanok. A ba-
sa elegáns, nagyméretű fehér kosztümben jár-
kel, amely - mint régebbi munkáiból tudjuk -
Kerényinél a hatalom színe. Blondénak horgolt
miniruhája van; ugyanakkor Jánoskúti Márta Oz-
mint hagyományos jelmezbe öltözteti. Mindez
tanácstalanságot, erősebb szóval koncepciót-
lanságot sejtet. Khell Zsolt kis mediterrán labirin-
tusnak tervezte Szelim villáját, s Kerényi a dísz-
letnek minden zegzugát bejátszatja. Csakhogy a
játékötletek ezÚttal meglehetősen önkényesnek
tűnnek. Jobbikesetben kevés közük van a
zenéhez, rosszabb pillanatokban feleselnek a
muzsikával. Kerényi ezúttal mintha nem az
operát rendezte volna meg, hanem a
szövegkönyvet.

Mindez bizonyára nem lenne olyan föltűnő, ha
az Operaháznak volnának Mozart-énekesei.
Verdi-, Puccini-, sőt még Wagner-énekesek is
akadnak, de Mozart-énekesek alig. Persze még
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gy is sokkal jobban ki lehetett volna osztani a
zerepeket. Én például nehezen tudom megér-
eni, miért tűz műsorára a Magyar Állami Opera-
áz Szöktetést, ha, mondjuk, Rost Andrea, Gre-
or József és Polgár László közül egyiket sem
zerepelteti benne. Az általam látott előadáson
sonka Zsuzsa küszködött Konstanza szólamá-
al. Tehetséges énekesnő, de semmiképpen
em Mozart-szoprán, fölváltva énekel koloratúr
s lírai szerepeket. A pályakezdő Péter Anikó
emmi érdemlegeset nem hozott ki Blonde figu-
ájából. Mukk József tenorja valóban mozartos,
e fénytelen és kis volumenű, s személyiségé-
en is vajmi kevés lelhető fel abból az emelke-
ettségből, ami a Mozart-hősök énekléséhez oly

ontos volna. Csányi László Pedrillója mintha egy
ossz gyerekszínházból csöppent volna ide. A
egaggasztóbb mégis az, hogy az előadásnak
incs Ozminja. Szvétek László tehetséges
asszista, ám hangterjedelméből egyelőre csak
középregiszter szól megfelelően, márpedig ez
szólam sokszor kalandozik a legmélyebb és a

inden évadban lehetne Molnár Ferenc-
körképet írni - legalábbis 1956. október
12-e óta, mikor, beszédes időpont, elő-
ször feloldódott az írót övező nagy szilen-
cium.

Valahogy úgy van ez, s az idén
iváltképp ezt a lehetőséget kellett
egragadniok a színházaknak, ahogy a Molnár

zületésének századik évfordulóját (akkor még
issé visszafogottan) ünneplő cikkek egyikének
zerzője, Földényi F. László írja: „Nem is
nnyira a konkrét művek vonzzák a
özönséget, mint inkább a műveket
sszekapcsoló világ és a tudat, hogy egy Mol-
ár-bemutató biztosítja a pár órás kikapcso-

ódást, nosztalgiát, játékosságot és ellazulást."
Ezt pedig más mű révén nemigen tudják az

gényesség néhol látszat-, néhol komolyan vett
övetelményéhez hűen elérni: a Slade-ek, a Si-
onok, Ayckburnök úgy viszonyulnak ugyanis
olnárhoz, mint az új, agyonreklámozott mosó-
orcsodák a jól bevált Ultrához. Nagyobb, újabb,
zínesebb a dobozuk, de a ruha nem lesz tőlük
ehérebb. (S ugyan mitől lennének ismerőseb-
ek, mondjuk, a kertvárosi, középosztálybéli
merikai beszélgetőcsoport tagjai, mint saját

legmagasabb fekvésekbe is. Ő is most debütált,
s ez a szerep nem épp pályakezdőknek van kita-
lálva. S bizony, óhatatlanul fölmerül az életkor
problémája. Szvétek föltűnően fiatal, márpedig a
darab korviszonyaihoz elengedhetetlen, hogy
Ozmin öreg legyen. Vagy legalábbis öregnek
tűnjön.

Fiatal gárda énekli a szerepeket, ám ők sem-
mifajta generációt nem alkotnak, sem nevelteté-
sükben, sem zenei fölfogásukban nem mutat-
koznak közös jegyek.

Ebben a színházban nagy hagyománya van a
jó Mozart-előadásoknak. A század közepén Eu-
rópában az a szlogen járta: aki jó Don Giovannit
akar látni, menjen Budapestre. Persze ebben az
időszakban a darabot, többek között, Erich Klei-
ber és Otto Klemperer dirigálta, s olyan éneke-
sek léptek föl benne, mint Osváth Júlia, Gyurko-
vics Mária, Rösler Endre, Bartha Alfonz, Réti Jó-
zsef, Székely Mihály. Persze efféle generáció
színrelépésében jelenleg nem bízhatunk, a reális
szereposztást mégis számon kell kérnünk.

nagyanyánk szalongarnitúrája s fényképalbu-
mának lenyalt hajú, bajszos lovagjai, charleston-
ruhás, hosszú gyöngyös leányzói?)

Molnárt mindenképp játszani kell, azért is,
amiért a rendszerváltás előestéjén elgondolkod-
tatóan vélte egy tanulmány (Ladjánszky Katalin
Műhely-beli dolgozata), mert „újra van közép-
osztályunk". Nos, azóta hat év telt el, és már me-
gint nincs, illetve a maradéka is
felszámolódóban van ennek a tételezett
befogadói csoport-nak; de legalább
emlékezhetünk azokra, akik valaha élték ezt az
életformát, aztán meg azokra, akik még jobban
értették egy-egy színpadon fel-tűnő-elhangzó
kifejezés, gesztus, társalgási fordulat, szokás,
tárgy jelentését és jelentőségét. Molnár tehát
erre is jó, nemcsak dramaturgiai és színpadi
fegyelmet okítani: kultúrtörténet-kurzusába
belefér az elmúlt fél évtized recepcióbeli
változásának követése is.

Az évadban látott öt különböző Molnár-be-
mutató közül több is a színház, valamint a sze-
repbe öltözés filozofikusan sokágú témáját bon-
colgatja, oly szórakoztatóan, hogy - mint nála
oly gyakran - el is felejtődik a tulajdonképpeni
komoly mag, s a kifejezés, a technika emelkedik

a középpontba. Ez egyébként a Molnár-oeuvre
alapparadoxona - s jó színrevitel esetén e ter-
mékeny ellentmondásból születhet mozgósító, a
technikai tűzijáték mögé is kukkantó előadás.

A gép forog...

A Madách Színház-beli Vörös malom-bemutató,
azaz „világpremier" azonban nem az emberi
ösztön, szenvedély kontra civilizációs érdekha-
tékonyság, gépies mechanizmus inherens el-
lentmondását mutatja, hanem a körúti színház
saját masinériáját.

Mivel itt exportáru előállításáról van szó, s a
Józsefek, Máriák, állatkák dalra fakasztott sorá-
nak újabb állomásáról, tulajdonképpen édes-
mindegy, hogy az alapszüzsé honnan szár-
mazik; ez történetesen éppen egy elfeledett és
sikertelen Molnár-színműből; de a jogdíjak inté-
zésén túl erősebb kötés alig van - merthogy
szöveg sincs. Ami elhangzik, azt Kerényi Imre, a
rendező maga ollózta össze, s Miklós Tibor írta
át, illetve ojtotta dalszövegbe. Ez a legkisebb
probléma. (Igaz, a főiskolások, akik beszédtech-
nika-szövegként ismerték az eredeti darabot, ta-
valy néhány jelenetét színre vitték - s így nem is
volt nyomasztó. Egyébként ez nem teljesen ér-
dektelen darabja mégsem az életműnek, mert
Molnár megpróbált benne történeti-filozófiai sík-
ra emelkedni, önnön visszatérő problematikáját
nagyobb távlatba helyezni. Barta János 1927-es
tanulmánya világít rá a sikerületlenség okára, il-
letve a próbálkozás különlegességére: ,,...még
idealizált fantasztikus világán is meglátszik egy-
részt az aktualitás bélyege: a Rosszat elektro-
mos gépezet viszi diadalra, másrészt mihelyt a
valóság talaját teljesen elhagyja, nem jut tovább
üres allegóriánál. Ördögeiben, túlvilágában ép-
pen annyi a valódi átélt tartalom, mint magában a
színpadra beépített masinériában: eszmét ele-
venné tenni nincs hatalmában".) Zenés változa-
tának ötlete sem madáchosan eredeti: 1974-ben
már említette a jó emlékezetű Gáspár Margit,
mint az operettszínház terveibe illesztendő mun-
kát.

Hogyan teszi a Jót nagyon gyorsan Rosszá a
Gonosz - Madáchnál, Goethénél, Danténál, de
akár Stevensonnál vagy Babitsnál ez tuti tipp a
remekműhöz. Mégsem bizonyul elegendőnek se
Molnárnál, se a musicalváltozatnál. Mihez is?
Ahhoz, hogy a két órányi fantáziadús színházi
cirkuszt unalom nélkül ki lehessen bírni. Pedig a
cirkusz igen tehetségesen van megszervezve -
és ez nyilvánvalóan érdemdús dolog, nehéz,
professzionális munka, amelynek hagyományát
nálunk éppen, többek közt, Kerényinek kellett
visszaépíteni. Akrobatikus táncok közepette jól
énekelni bonyolult színpadképben - ez bizony
emberpróbáló feladat, s nem is képes rá akárki.
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