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armadik évadját zárta színháza élén He-

gyi Árpád Jutocsa igazgató, aki a szezont

beharangozó írásában így vallott: ,,...egy

nagyvárosban, mint amilyen Miskolc, a

színházat csak teljes műfaji sokszínűsé-
gében tudom elképzelni; ezért kínálunk prózát,
operettet, balettet, musicalt, operát." S valóban,

a bemutatók között volt Cigánybáró és Kabaré (a

meghirdetett My Fair Lady helyett), Romeo és

Júlia meg Óz, Bahcsiszeráji szökőkút és
Varázs-fuvola, Nász, illetve Szinház címen
egyfelvonásos est, Salome, amit filmrendező
vitt színre,

meg filmadaptáció (kettő is), amit színházi ren-

dező állított színpadra. E változatos műsorból

négy előadásról szeretnék beszámolni, amelyek

külön-külön is megérdemlik a méltatást, ugyan-

akkor együtt a színház, illetve az évad belső

szerkezetéről is sokat elárulnak. (Folyóiratunk a

Saloméról és a Színházról már közölt kritikát.)

A szezon klasszikus prózai bemutatóját, a Ro-

meo és Júliát maga az igazgató rendezte, s ez

önmagában is jelentőséget adott a vállalkozás-

nak, hiszen Hegyi Árpád Jutocsa hosszú ideig

csak a színház vezetésével foglalkozott; így hát a

darabválasztás, is, a színrevitel módja is vallo-

másértékűnek tekinthető. Nyilván nem véletlen,

hogy Hegyi épp a Romeót vitte színre, hisz ezzel

a legbiztosabb közönségréteghez, a fiatalság-

hoz szólhat, s a dráma különben is beleillik nép-

színházi koncepciójába. De e népszínházi mo-

dell a színpadra állítás módját, a dráma stiláris

megközelítését is részben behatárolja,

amennyiben kizárja vagy legalábbis korlátozza a

szokatlanságot, a kísérletezést.

Ez az előadás - nem egyedül az évadban -

egy szcenikai trouvaille igézetében fogant,

ugyanis kevés magyar színház büszkélkedhet

olyan modern színpaddal, amelyben kettős forgó

van; másfelől az e technikai eszköz kínálta lehe-

tőségek azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy az

általuk kreált látvány háttérbe szorítja magát a

darabot. Dávid Csaba a dráma sok-sok helyszí-

nét mind megjeleníti, boltíveket, árkádokat, be-

ugrókat, emelvényeket, oszlopokat, futórózsá-

val fedett falakat, fali s egyéb kutakat, lépcsőso-

rokat egyesítő, bonyolult felépítésű, tagolt, s

szinte állandóan mozgásban lévő térkompozíci-

ójában, amelynek minden szelete kellemes és

korhűnek tűnő látványt mutat. Ugyanakkor a

díszlet gyakran nem elég funkcionális (például

Mercutio, Tybalt és Romeo vívásakor az emelt

tér szűk és balesetveszélyes), az utolsó felvonás

díszletét pedig a tervező nem tudta a forgók

terébe applikálni, ezért ügyetlenül és

nehézkesen a zenekari árokból emelkedik ki a

hatalmas, baldachinos ágyra emlékeztető kripta

(oszlopaitól a szereplők alig láthatók), amely

aztán a tragédia megrázó pillanatait széttörve

visszasüllyed a mélybe, hogy az epilógusnak

(viszonylag) tágas tere legyen.

A rendező elsősorban a címszereplők szerel-

mének ábrázolására koncentrált, ezért a két fia-

tal jelenetei lesznek az előadás legszebb, legér-

zékenyebb pillanatai. Bíró Kriszta Júliája és Ku-

na Károly Romeója nagyon mai, nagyon ismerős

fiatalok. Nem bíbelődnek azzal, hogy szerepük

életkorába helyezkedjenek (hisz ez a törekvés

többnyire csak álságos színészi megoldásokat

eredményez), hanem vállalják a maguk körülbe-

lüli korát, s felmutatják e generáció mai gesztus-

világának stilizált esszenciáját, amitől természe-

tes és magától értetődő lesz minden megmozdu-

lásuk, beleértve a gyönyörűen megkomponált,

erkély nélküli erkélyjelenetet vagy a finoman ero-

tikus nászéjszaka megjelenítését.
Bár Kuna is kissé idősebb az ideális Romeo-

kornál, ő hitelesíteni tudja figuráját, a többi sze-
replő viszont kifejezetten koros, beleértve a Ro-

Kuna Károly (Romeo) és Bíró Kriszta (Júlia)
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Székelyhídi Hajnal (Az éj királynője) és Kovács-
házi István (Tamino) a Varázsfuvolában

meóval egy nemzedékbeli Mercutiót, Benvoliót,
Tybaltot, Parist. Ez akár koncepció is lehetne, de
nem az, inkább a társulat összetételéből adódik,
hiszen alig van fiatal szinész az együttesben. De
nemcsak emiatt lesz a <ét szerelmest körülvevő
világ vázlatos, kidolgozatlan és képeskönyvsze-
rű, hanem azért is, mert itt sem lehet kiegyenlítet-
ten magas színvonalon kiosztani egy Shakes-
peare-mű szerepeit. Így színészileg kettéhasad
az előadás, amiben némileg ludas a rendező
szűk optikájú, csak a szerelmesekre összponto-
sító darabértelmezése is.

Heroikus vállalkozásba fogott a színház, amikor
Mozart Varázsfuvoláját mutatta be, hiszen a még
mindig alakulóban lévő operatagozat eddig
többnyire könnyebb feladatokat oldott meg. De
két megszállott ember találkozásából mégis
megszületett a premier, amely egy többtagoza-
tos vidéki színház anyagi és egyéb lehetőségeit
sokszorosan meghaladta. E két ember: az igaz-
gató és Szikora János, a rendező, akit egy évti-
zede foglalkoztat ez az opera.

Hosszú előkészület, többmenetes énekes-
színész válogatás előzte meg a tényleges próbá-
kat, aminek eredményeképpen a szerepeket
szinte kivétel nélkül vendégénekesek alakítot-
ták, ráadásul kettős szereposztásban. Ezúttal
hangsúlyos az „alakítás" szó, hiszen Szikora
egyik kiinduló tézise az volt, hogy a szereplők ne
csak a zenei anyagot tudják megszólaltatni, ha-
nem a szokatlanul sok énekbeszédet, recitativót
tartalmazó partitúrából következő színészi fel-
adatokat is megoldják, azaz tudjanak a színpa-
don természetesen beszélni, figurájukban hite-
lesen létezni. E szempontok figyelembevételé-
vel fiatalokból álló együttes alakult ki.

A másik kiindulópont a zenedráma újraértel-
mezése volt, amelyet Szikora Fodor Géza dra-
maturggal közösen végzett el. Eszerint - no
meg a szerepet játszó énekes fiatalsága miatt is
- bonyolultabbá vált Sarastro figurája, aki eb-
ben a megközelítésben nem csupán egy rend
feje, hanem igazi férfi is, akit megkísért Pamina
szépsége, nőisége, s ezáltal motivált drámai tétje
lesz a próbáknak, amelyeknek Taminót aláveti,
illetve igazi feszültség jön létre a négy főszereplő
között. Árnyaltabb lett Sarastro és a papok
közötti viszony is, egyrészt mert olyan részletek
kerültek vissza az előadásba, amelyeket több-
nyire nem, vagy csak rövidítve szoktak eljátsza-
ni, másrészt minden pap egyénített figura lett.

Travis: Kuna Károly (Paris, Texas)

Természetesen nem halványult el Papageno és
Papagéna szála sem, de a rendező itt is
törekedett a többrétegűség kimunkálására, így
ez a kettős sem vált egyértelműen csak a
komikum hordozójává.

Az előadás azonban csak részben váltotta va-
lóra az alapos és mély rendezői elképzelést. A
szereplők ugyan az átlagos operai színvonalnál
jóval felszabadultabban és természetesebben
játszottak- amihez nem mellékesen Libor Kata-
lin díszlete és jelmezei kellően semleges közeget
teremtettek-, de a produkció zeneileg igencsak
problematikusnak bizonyult. (Legalábbis akkor,

amikor én láttam.) Sem a zenekar, sem az
énekesek nem nyújtottak olyan teljesítményt,
amilyet a néző a zenehordozók hallatlan
fejlettségé-nek és gazdagságának korában elvár.
(A feltűnő tévesztésekről, pontatlanságokról és
melléfogásokról ezúttal ne essék szó!)
Laborfalvi Soós Béla (Sarastro) inkább színészi
alakításával, Kovácsházi István (Tamino) főleg

énekesi kvalitásaival tűnt ki, s paradox módon a
legteljesebb élményt prózai színész, Vincze
Gábor Péter (Papagéno) nyújtotta.
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Létay Dóra (Maryska) és Kuna Károly (Francin)
a Sörgyári capriccióban (Strassburger
Alexandra felvételei)

Telihay Péter két olyan előadást rendezett,
amely egy-egy ismert és nagy sikerű filmen ala-

pul. A Paris, Texas Sam Shepard drámaíró és
Wim Wenders filmrendező közös munkája volt, a

Sörgyári capricciót pedig Jiři Menzel Bohumil
Hrabal írásaiból készítette. Telihay és Faragó
Zsuzsa dramaturg nem egyszerűen a forgató-
könyvekből kreált színpadi adaptációt, hanem
visszanyúlt az írók egész munkásságához, s
azok szellemiségét is átplántálta a darabokba.
Ettől - és persze a műfajváltásból adódóan -
más hangsúlyok keletkeztek, más jelenetek, fi-
gurák váltak fontossá, más atmoszféra született,
mint a filmekben.

A Paris, Texas tulajdonképpen modern
Odüsszeia, egy utazás, egy keresés - ha úgy
tetszik, identitáskutatás - története. A sztori
néhány szóban elmondható, de a lényeg nem a
mese, hanem az állapotoknak, a kapcsolatoknak
vagy azok hiányának megélése. A létezés, a
nyughatatlanság, a bizonytalanság, a biztos
pontok keresése és elvesztése, a gyerek és a
férfi közötti kapcsolat alakulása... A filmben
ennek kerete az utazás, amely egyszersmind az
Amerika-mítosz megtestesülése.

A színpadon a szüntelen úton levés megjele-
nítése szinte megvalósíthatatlan feladat. Telihay
és Lovas Imre mégis találtak megoldást: a ván-
dorlást stúdiószínpadi méretekre transzponál-
ták, a főszereplő, Travis nem a végtelenbe vesző

országutakat rója, hanem a terem állványerdő-

jén, szinte a falon, a nézők feje felett araszol, kú-

szik. A kint bentté változik, amelyben mi, a kö-

zönség is bennefoglaltatunk. A második rész-

ben, amikor Travis egy peep-show ridegen tük-

röző üvegfalán keresztül próbál feleségével, Ja-

ne-nel beszélni, módosul ez az egyszerre tág és

szűk tér, mint ahogy a főszereplőben is változik

valami, hogy aztán a végén megint a reményte-

lenség, s ezzel együtt az újból kitágult tér váljék

dominánssá.
Shepard szövege tele van meghatározatlan-

sággal - nem tudni pontosan, ki ez a Travis, mi-
ért tűnt el, miért nem beszél, miért tér vissza
bátyjával a társadalomba, miért szólal meg,
ami-kor megszólal, és így tovább -, de ez sem a
film-ben, sem a színpadi változatban nem jelent
értelmezési problémát, mivel nem a motiváltság,
nem a pszichológiai megfejtés a lényeg, hanem
az ál-lapotok hitelessége, természetessége.
Ennek érvényre juttatásához pedig olyan
színészek kel-lenek, akik nem „alakítanak",
hanem „jelen van-nak". Miskolcon a
főszerepeket ilyen színészek alakítják.

Kuna Károly tökéletes fizikai és pszichikai
koncentráltsággal, színészi modorosságok nél-
kül éli meg Travis sorsát. Természetességben
csak Bodnár Márk (Hunter, a fia) vetekszik vele.
Kettejük kitűnő partnere Létay Dóra (Jane),
Quintus Konrád (Walt) és Túróczy Éva (Anne).

A Sörgyári capricciót a nagyszínpaddal azo-
nos méretű és felszereltségű Csarnokban
játsszák, amely térszínházi formák kialakítására
is alkalmas, hisz a nézők a legváltozatosabb
konfigurációban a színpadon, a játszókkal
azonos térben foglalnak helyet. Telihay sem
tudott ellen-

állni a kettős forgó varázsának, így az előadás

egyik főszereplője a technika lett.

Az adaptációban is megmaradt a történet epi-

zodikus jellege, amit azonban egyértelműen

Maryska személye fog össze. Ennek megfelelő-

en a belső forgó, azaz az egész tér középpontjá-

ban áll az egyetlen állandó díszletelem, a hitvesi

ágy, amely természetesen elforog, de ekörül mo-

zog a külső forgó is, azaz a külvilág. Menczel Ró-

bert tervei alapján ide kerül a fodrász műhelye,

az igazgatósági ülés helyszíne, a hentes boltja,

az udvar, az utca, amelyek jelzésére fentről le-

ereszkedő, többnyire elrajzolt méretű vagy stílu-

sú tárgyak szolgálnak: félbevágott óriási disznó,

amely egyben terített asztal is, kád, íróasztal,

hordók, motorbicikli, kerékpár, bőröndök, fod-

rásztükrök stb. Tervezői lelemény, ahogy az

ágyból kémény lesz, s az is, hogy Pepin bácsi a

vasajtón keresztül, a valóságos életből lép be a

játékba, s ahogy jött, úgy is távozik.

A rendező és a tervező sajátos világot terem-

tett tehát, amely azonban csak akkor működhet,

ha a színészek képesek a hrabali-menzeli han-

gulatok és világkép kifejezőivé válni. Ezúttal több

lehetőségük van a játékosságra, mint a She-

pard-mű esetében, s ezzel élnek is. A közép-

pont: Maryska, akit Létay Dóra játszik - elbűvö-

lően. Romlottság és ártatlanság, rafinéria és na-

ivság, komolyság és játékosság keveredik alakí-

tásában. E fiatalasszony számára magától érte-

tődő, hogy minden férfi a vonzáskörébe kerül, s

onnan nem menekülhet.

Kuna Károly játssza Francint, Maryska férjét.

Kuna a kissé passzív szerepet is jelentőssé teszi,

derék gondnoka duzzog, féltékenykedik - és

határtalan örömtől sugárzik, amikor feleségét

baleset éri, s mivel nem kelhet fel az ágyból, ba-

busgathatja.
A legnehezebb helyzetben Quintus Konrád

van, mert neki Pepin bácsi szerepében számol-
nia kell azzal, hogy a néző emlékezetében a
legélénkebben a filmbeli figura zseniális
alakítójának játéka él. Az átdolgozásban Pepin
bácsinak is központi funkciója van, hiszen ő az,
akinek megjelenése, lénye gyökeresen
megváltoztatja Maryskát, ha úgy tetszik az ő
katalizáló ereje kell ahhoz, hogy a lányból nő,
felnőtt asszony váljon. Quintus halálosan
komolyan veszi Pepin bácsi figuráját, fergeteges
tempóban és flegma humorral mondja a
végnélküli történeteket, szüntelenül tesz-vesz,
ugyanakkor valami meghatározhatatlan
szomorúság, mély bölcsesség, emberi
esendőség bújik meg a komikus felszín mögött.

A mellékszereplők színpadi munkásokkal ki-
egészített tucatnyi karából csak Dézsy Szabó
Gábor fodrásza és Szegedi Dezső hentese, va-
lamint Sipos Imre apró epizódjai tűnnek ki. Ami
ismételten arra figyelmeztet: mennyire egyenet-
len a miskolci társulat (is).


