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 KRITIKAI TÜKÖR 

A szereposztás mai magyar viszonylatban ki-
űnőnek mondható. Ha úgy vesszük, a két gárdá-
an három „nem szegedi" van. Viszont mindhár-
an állandó vendégnek tekinthetők, akikkel ez a

ársulat folyamatosan számol, s akiknek karrierje
zámos ponton kötődik a színházhoz. Fölvonul-
attak két jó Turandotot, egy régit: Misura Zsu-
sát, és egy újat: Szilfai Mártát. Ugyancsak Sze-
eden debütált Kalafként az utóbbi időben hős-
enorkodó Bándi János, akinek teljesítménye
gyelőre felemás: a maga által megszabott nagy
angerőt és széles éneklést nem minden elő-
dáson bírja végig. De van egy megfelelő „saját"
alafja is a produkciónak: a délceg Vajk György,
kinek tenorja fényesebb, ám iskolázatlanabb.
ámossy Éva és Szilágyi Erzsébet csalódást
eltett, pedig a papírforma szerint Liut
ényegesen könnyebb találni, mint Turandotot
agy Kalaf ot. A hatás fontos tényezője a
agyszerű együttes munka, mely az összes
zereplőt és a kórust jellemzi. Nem sok operai
art találni ma, mely olyan szívesen és
ehetségesen hajtana végre színészi (sőt ez
setben időnként táncos, pantomimes)
eladatokat, mint a szegedi. Molnár László
iztos kézzel tartotta a partitúra arányait.
ásoddirigensként föltűnt Gyüdi Sándor, aki

okkal hatásosabban szólaltatta meg a Turandot
agyszabású világát, mint az olasz vígoperákét.
A produkció folytatta a szegedi operatársulat

eneileg színvonalas, színpadilag érdekes elő-
dásainak sorát. A színház januártól hivatalba

épett új vezetése remélhetőleg ezt a hagyo-
ányt viszi tovább. Az viszont szinte bizonyos,

ogy építeni foga most fölavatott nagy tehetségű
endezőre, Kovalik Balázsra.

ozart: Figaro házassága (debreceni Csokonai Szin-
áz)
ramaturg: Duró Győző. Díszlet: Dávid Attila. Jelmez:
íbor Katalin. Karigazgató: Gulyás Lajos. Koreográ-

us: Nagy György. Játékmester: Czeizel Gábor. Világí-
ás: Dombrády Csaba. Vezényel: Kocsár Balázs -
artal László. Rendezte: Lengyel György.
zereplők: Andrejcsik István - Wagner Lajos, Christu
lympia - Papp Vilhelmina, Váradi Marianna - Zalay
ídia, Busa Tamás - Ürmössy Imre, Váradi Z i t a - Ko-

onits Klára, Tréfás György, Mohos Nagy É v a - Simon
atalin, Böjte Sándor - Vadász Dániel, Kertész
amás - Szűcs Ferenc, Gál Erika - Molnár Marica.

uccini: Turandot (Szegedi Nemzeti Színház) Díszlet:
zendrényi Éva m. v. Jelmez: Jánoskuti Márta m. v.
arigazgató: Gyüdl Sándor. Asszisztens: Toronykői
ttila. Vezényel: Molnár László - Gyüdi Sánd o r -
oczka Ferenc. Rendezte: Kovalik Balázs m. v.
zereplők: Misura Zsuzsa m. v. - Szilfai Márta m. v.,
árdi Sándor, Szakály Péter - Altorjay Tamás - La-
orfalvy Soós Béla m. v., Bándi János - Vajk György,
ámossy Éva - Szilágyi Erzsébet- Vajda Júlia, Vág-
egyi Gábor-Andrejcsik István, Piskolti László - Fe-
ete Imre, Réti Csaba - Kovács Hegedűs István, Kő-
ári Csaba.

Mitológiai témák es alakok színrevitele
velhetően a legkényesebb rendezői feladatok
közé tartozik. Nemcsak az egy-egy
kultúrkörbe illeszkedő mondavilág és mitológia
szövevényessége nehezítheti meg az efféle
témát feldolgozó színpadi művek befogadását,
hanem a mondabeli hősök jellemének,
karakterének drámai meghatározottsága,
lényegi állandósága s ebből fakadó drama-
turgiai egyértelműsége is. A rendező csak egy-
egy mondabeli drámai hős eleve adott karakte-
rén belül mozgathatja s ruházhatja fel hús-vér
jellemvonásokkal figuráit, miközben a minden-
kori néző drámatörténeti járatosságát bizonyos
mértékig adottnak kell tételeznie: a mitologikus
nyelv épp ajátszók és a befogadók közös tudása
révén válik elevenné.

Az európai kultúrhagyományban gyökerező

Lázár Kati (Morgause) és Mihályfi Balázs (Sir
Mordred)

mondavilág színrevitele azért is kíván a
társulatoktól fokozott szellemi koncentrációt és
kiemelkedő felkészültséget, mert a mitologikus
darabok sajátos szimbolikája, az utalások,
motívumok öntörvényű rendszere másfajta
színpadi hatásmechanizmus szerint működik,
mint a tradicionális színházi konvenciókat
követő színdarabok esetében.

Jól tudhatta ezt Hargitai Iván, az Új Színház if-
jú rendezője, amikor Duró Győző dramaturggal
szövetkezve a jellegzetes kelta mondavilág
Tankred Dorst által óriás drámává formált
változatának színrevitelére vállalkozott. A
Merlin avagy a puszta ország című mű annak
idején Péter Zadek felkérésére készült, eredeti
terjedelmében háromszáznyolcvan oldalra
rúgott és a németországi bemutató kilenc órán
át tartott.

Az Új Színházban két részre, három és fél órá-
nyi időtartamra tömörítve játsszák Dorst világhí-
rű drámáját - s az így is alig elviselhetően
hosszadalmasnak, vontatottnak, szétesőnek
tűnik, arról nem is beszélve, hogy az általam
látott elő-

K O V Á C S DEZSŐ

A KEREKASZTAL BOHÓCAI
TANKRED DORST: MERLIN AVAGYAPUSZTAORSZÁG
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Holl István (Merlin) és Horváth Virgil (Az Ördög)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

adás többségükben diákkorú nézőinek nem fel-
tétlenül lehetett a kisujjában Artus királynak s a
Kerekasztal lovagjainak drámai története, Merlin,
Lancelot, Ginevra királyné, Parzival és a többiek
drámai figurája - így háta történetnek és a
hősöknek önmagukban kellene megteremteniük
öntörvényűségüket, motivációikat ezen az ironi-
kus elemekkel tűzdelt hatalmas drámán belül.

Hargitai cirkuszi porondnak képzelte el a lova-
gok Kerekasztalát, ahol is két bohóc játékmesteri
közreműködése mellett zajlik le a véres mitoló-
giai történet. A cirkusz mint színházi metafora,
mint világmodell önmagában még alkalmas is le-
hetne egyfajta rendezői elképzelés konzekvens
végigvitelére, egy ironikus vízió megrajzolására
a szüntelenül zajló gyilkosságoktól, ármányoktól,
hódításoktól és szerelmektől tarkálló történe-
lemről. A rendező láthatóan alaposan bele is me-
rült a cirkuszi masinéria precíz működtetésébe.

Kötélhágcsón való fölmászástól kifeszített kö-

Tankred Dorst: Merlin avagy a puszta ország (Új Szín-

ház)
A szerző munkatársa: Ursula Ehler. Fordította: Ker-
tész Imre. Díszlettervező: Antal Csaba.
Jelmeztervező: Szakács Györgyi. Zeneszerző: Mells
László. Koreográfus: Mándy Ildlkó. Dramaturg: Duró
Győző. Rendezőasszisztens: Szabó Sipos Márta.
Rendező: Hargitai Iván.
Szereplők: Holl István, Prókai Annamária, Dengyel
Iván, Horváth Virgil, László Zsolt, Udvaros Dorottya,
Széles László, Mihályfi Balázs, Papp Zoltán, Hajdú Ist-
ván, Schnelder Zoltán, Lázár Kati, Fazekas István,
Kisfalussy Bálint, Szalay Mariann, Sztarenki Pál,
Kisfalvy Krisztina, Marozsán Erika.

télen való egyensúlyozásig és tányérpörgetésig
látványosan akrobatikus mutatványokra készteti
színészeit, ám - a második rész egy-két artiszti-
kusabb jelenetsorát leszámítva - szinte mind-
végig adós marad a játék logikai ívének megraj-
zolásával s a színre lépő szereplők drámai arcé-
lének megformálásával. A dramaturgiailag váz-
latosan tömörített cselekményből hiányzik az
igazi kohézió, a figurák viszonyrendszere szinte
teljesen motiválatlan marad, de ugyanígy elmu-
lasztja az előadás e viszonyrendszer érzéki
megformálását, a figurák egyénítését is. A szö-
vevényes történelmi játékban színre lépő újabb
és újabb alakok jószerével felcserélhetők, behe-
lyettesíthetők, a néző pedig csak kapkodhatja a
fejét, hogy megfejtse az újabb és újabb talányo-
kat - amíg el nem unja az egészet... Mert hát
hogy is szervesülhetne drámai egésszé Ginevra
királyné (Udvaros Dorottya) és Sir Lancelot lovag
(Széles László) korfordulókon átívelő történelmi
románca a Merlin-legendárium teremtésmíto-
szával s a bohócok beckettien világvégi csetlé-
sével-botlásával? Hogy válhatna a színpadra s a
díszes vértezetbe öltözött lovagokra szüntelen
zuhogó vér látványa nagy erejű vízióvá, ha a né-
zőtér figyelmét leginkább az köti le, mikor eresz-
tenek le egy újabb adag, nejlonzacskónyi piros
festéket a zsinórpadlásról, amelyet aztán a soros
szereplő fényes kardjával nagy csattanással ket-
tészel? S persze jó lenne, ha kiderülne, hogy az
ősz szakállú Merlin (Holl István) s az ifjú Ördög
(Horváth Virgil) avagy Artus király (László Zsolt)
és, mondjuk, Sir Lancelot (Széles László) figuráját
vajon miféle erőtér pólusai vonzzák vagy ta-
szigálják egymáshoz.

Hargitai előadásában ők a legerőteljesebben
megformáltak: a két, erőtől duzzadó bohóc (Pró-
kai Annamária és Dengyel Iván) mellett Holl István
sokat látott, bölcs szkepszissel szemlélődő Mer-
linje s László Zsolt karizmatikus Artus királya.
Ezenkívül Szakács Györgyi szokás szerint „be-
szédes" és varázslatosan szép jelmezei éltetik az
előadást. Tán még a drámát is eljátszanák, ha vi-
selőik nem botorkálnának színpadról nézőtérre s
vissza oly tétován és idegenül ebben a színesen
csillogó, üres történelmi panoptikumban.


