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• KRITIKAI TÜKÖR •

itmusos legyen. Ennek szolgálatába állította a
enét is. Gyorsította a színváltásokat, színészei-
ek megengedte a heves gesztusokat, a széles
ozdulatokat. Kiemelkedő fontosságot tulajdo-
ított a szereplők egymás szavába vágó riposzt-

ainak. A rendezőnek egy célt sikerült elérnie: a
ergő játék alatt a nézőnek nincs ideje unatkozni.
elyenként a színészi játék is élvezetes volt, kü-

önösen Janik László (Orgon) és Jakab Tamás
Tartuffe) kettőseinél.

Ugyanakkor ez a törekvés számos problémát
em tudott feloldani. A felfokozott tempójú játék
gyanis sokszor nem volt egyéb, mint permanens
völtözés és kiabálás. A színészek a gyors,
inamikus megjelenítés helyett rikácsoltak és ide-
da futkostak a színpadon. A rendező talán

úlzottan is „tisztelte" a szöveget, az erőteljesebb
úzások hozzájárulhattak volna, hogy az elő-
dásban ne maradjanak üres moralizálást tartal-
azó dialógusnak álcázott „monológok". Ezek
rvényességét ugyanis csak a játék igazolhatta
olna, ám ahol a játék „elfáradt", a néző sem
apott inspirációt a szöveg befogadására.
A darab ugyanis kifejezetten karteziánus

ellegű. Lényege a „common sense", a raisőn
icsérete és a morális jobbítás igénye. Ezért
örvényszerű, hogy sok trivialitás található benne,
melyet sikeres adaptációval vagy tompítani, vagy
ppenséggel erősíteni lehetne. Hiszen látnunk
ell, hogy az „orgoni nyárspolgáriság" világa
emmivel sem csábítóbb, mint a tartuffe-i
lerényességé. Tör-vényszerű tehát, hogy az
árnyékegzisztencia" és a „pap" egymásra találjon.
sakhogy a pap nem valódi - úgy lehet, ez az
gyetlen vigaszunk.
Jakab Tamás jó Tartuffe. Janik László ugyancsak

ó Orgon. Ha csak ketten volnának, egészen jó
ehetne az előadás. Sajnos Dorine (Müller Júlia)
em tud a két figura ellenpontjává válni. Egyes
felszínes) értelmezések szerint igazából róla szól a
arab. Ebben az előadásban a színésznő, szándéka
zerint, megpróbál erőteljes lenni szerepében, de

ura képpel kezdődik Gounod Faustja az Erkel
zínházban. A színen az öreg Faust kínos

elenete zajlik, magával vívódik a vén kutató,
ájön, hogy hiába szentelte életét a tudománynak,
egy sokperces, zeneileg

egyetlen színészi eszköze, a kiabálás ezt nem
teszi lehetővé. Ez utóbbi megállapítás azonban
nemcsak őrá igaz, hanem általában érvényes az
egész előadásra: a sok kiabálástól nem hallatszik
a szó. Elmira megformálója, Fekete Gizi többször
kilép a közhelyekből, élettel próbálja megtölteni a
figurát, így ő helyenként méltó ellenfele lesz
Orgonnak és Tartuffe-nak. Legfeljebb az ő szerep-
formálásán keresztül érhető tetten, miként próbálja
Moliére lerántani a leplet a két férfiúról.

Pernelle asszony, Orgon anyja (Bor Adrienne)
az ostoba bigottság megszemélyesítője. Szélső-
ségességének ellentételezéseként nem marad-
hatnak el Moliére darabjainak állandó „kellékei", a
szerelmespárok, akik a szabadság és a tiszta
érzelmek igazságát hirdetik. A Tartuffe-ban per-
sze csak másodlagos jelentőséggel bírnak, de
Mariane és Valér halvány figuráját csak még
halványabbá teszi Cziffra Krisztina és Bicskey
Lukács szerepformálása.

Összességében az előadás helyenként képes
„kihozni" a szövegből a komédiát, nevetést fa-
kaszt. Ez persze nem kevés, főként ha a szerző
önvallomását tartjuk szem előtt, amely szerint a
nevettetés volt a legfőbb célja. Igazi célját: az
életszerű, pezsgő és élvezetes megjelenítést az
előadás azonban csak részben éri el, s éppen
sajátos eszközei - a harsányság és a kapkodás -
akadályozzák meg ebben. Világosan megmutat-
kozik, hogy a közlés, a gondolat megjelenítése -
horribile dictu: a metakommunikáció - ricsajjal és
kiabálással nem érhető el; ez éppen azt „öli
meg", amit kifejezni akar.

Moliére: Tartuffe (Szegedi Nemzeti Színház) Fordította:

Vas István. Díszlet: Székely László. Jelmez: Fekete
Mária. Zene: Darvas Ferenc. Asszisztens: Álmási
Gyöngyi. Rendezte: Szőke István.
Szereplők: Bor Adrienne, Janik László, Fekete Gizi,
Szeman Béla, Cziffra Krisztina, Bicskey Lukács, Flórián
Antal, Jakab Tamás, Müller Júlia, Kiss László, Jachinek
Rudolf, Téglás Judit.

meglehetősen unalmas monológban eljut odáig,
hogy „Jöjj, Sátán, óh, jöjj!".

De nincs, ami jöjjön, mert akinek most kéne
jönnie, az ebben az előadásban mára színen van.
Mefisztó kezdettől ott tornázik a színpadon, s

csak arra vár, hogy megidézzék. Ám nemcsak ő
van ott, hanem ellenkartársa, egy pap is. Az
előadás nyitóképe azt mondja, hogy Faust hábor-
gása kétesélyes! vagy még inkább megerősödik
hitében, vagy kipróbálja a másik lehetőséget.

Persze a dolog valójában aggasztóan egyre
megy, hisz az egyik pólust Tóth János képviseli, a
maga átütő erejű egyéniségével, a másikat egy
statiszta, akit még a színlap sem tart említésre
méltónak. Meg aztán ne legyünk álszentek, ne
játsszuk azt, hogy az operaközönség nagy több-
sége nem ismeri jól a művet. A publikum pontosan
tudja, hogy Mefisztó öt hosszú felvonáson át fog
énekelni, a papnak pedig egy hangot sem írtak. Hol
itt az esélyegyenlőség?

Szóval ennek la csuhásnak semmi értelme, és
semmi keresnivalója a darabban. Nem is értem, Ke-
rényi Miklós Gábor miért ragaszkodik annyira hozzá,
hogy ilyen szereplőket férceljen az operák amúgy
egységes szövetébe. Efféle Nagy Kitalálásokkal azok
szoktak élni, akiknek tehetségéből nem futja arra,
hogy a darab immanens problémáit jól megoldják.
Kerényinek viszont erre semmi szüksége.

Amúgy most is végiggondolt, kidolgozott elő-
adást állított színre. A játékvezetés világos, a tömeg-
jelenetek látványosak. Az embernek minduntalan a
Miss Saigon forgó, fütyülő, állandóan mozgó, vál-
tozó világa jut eszébe. Pedig a bangkoki kupleráj és
a középkori német kocsma nyüzsgése között azért
van némi különbség: elsősorban Schönberg, illetve
Gounod urak zenei világában. Egyszerűbben szólva,
időnként túl van rendezve a darab.

A rendező fontos eszköze a varázslat, s egy bizo-
nyos szinten Mefisztó is varázsló. Érdekes azonban,
hogy melyik szinten: a darab civiljeinek szemszö-
géből. Valentin, a derék fajankó vagy a kocsma népe
tekint úgy az ördögre, mint korabeli David Copper-
fieldre. Kerényi Iátható kedvvel és nagy leleménnyel
szervezi meg a trükköket. Amikor Márta asszony
féktelen udvarló kedve elől Mefisztó úgy menekül,
hogy az asszonyt elsüllyeszti, az ősi színpadi trükk
elementárisan hat. Am amikor negyedszerre tűnik
el valaki a színpadnak ugyanezen pontján, nos,
akkor nemcsak a szereplő, a színvonal is süllyed.

Mefisztó kapott ajándékba két bűvészinast is. Ők
bonyolítják a mágiát. Jelenlétük azonban megzavar-
ja Faust és Mefisztó viszonyát, kiiktatja a kettejük
között alakuló feszültséget. Ennek a Mefisrtó-
fölfogásnak az a hátránya, hogy elvész az igazi
probléma: az, hogy voltaképpen az ördöggel van
dolgunk. Különösen fonák a helyzet attól, hogy a
szerepet olyan erős színész alakítja, mint Tóth
János. Olyan jól varázsol, hogy eszünkbe sem jut
félni tőle. Nincs benne semmi félelmetes, semmi
érthetetlen, semmi titokzatos. Csak vonz, közben
soha nem taszít.

A Kerényi-féle fölfogásnak, mely szerint Faust
lelkéért Jó és Rossz, a pap és a Sátán küzdenek,
az első párbajjelenetben lenne értelme. Amikor
Mefisztó a rátámadó Valentin pengéjét eltöri,
Margit bátyja - a librettó szerint - a kard marko-
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Daróczi Tamás (Faust) és Frankó Tünde (Mar-
git)

latát tartja felé, s e kereszttől a Sátán elgyengül,
hatalma elolvad. Kerényi ezt a jelenetet kínosnak
találja, s elmismásolja. A kardmarkolat nem for-

máz keresztet, Tóth pedig érthetetlen mozdula-
tokkal kioldalog a színpadról. Márpedig ebben a
gondolatmenetben ennek kellene lennie az egyik
kulcsjelenetnek, hisz ezen a ponton kerül szemtől
szembe egymással isteni és ördögi.

A pap figurája egyébként bizonyos mértékig a
szubjektív idealizmus problémáját veti föl: meg-
jelenését sem igazolni, sem cáfolni nem lehet. A

zenedráma szintjén csak azok a figurák értel-
mezhetőek, akik énekelnek. Kerényi fölfogásával
az a baj, hogy nincs megkomponálva, nincs ben-ne
a zenében. Ugyanezért volt erőtlen a Szöktetésben
alkalmazott megoldása, amikor Szelim basát, a
darab prózai szereplőjét állította közép-pontba. Az
opera hősei a zene által vannak ábrázolva,
mozgásterüket, jellemüket a hozzájuk kapcsolódó
muzsika határozza meg. Akinek nincs muzsikája,
az a zenedrámában nem létezik.

Gounod-t egészen más érdekelte ebből az ügy-
ből, mint Goethét. Nem a filozófia, hanem a hatás.
Az, hogy egy öregemberből fiatal lesz, hogy katonák
vonulnak, érzelmes báty imádkozik, Faust vágya-
kozik, s végül Margit megdicsőül. Meg az a pompás
világfi, aki olyan szép rondót énekel a világról, s
olyan meggyőzően gúnyolja az epekedő szerelmet.
Nincs ebben semmi filozófia, annál több keserűség
az emberi értékeket illetően.

Hogy Faust milyen volt valódi életében, azt nem
tudjuk. Hogy megfiatalodva meglehetősen jellegte-
len, az világos. Nincs egyetlen ötlete, egyetlen va-
lódi elhatározása. Daróczi Tamás hozta ezt a
bizonytalan karaktert. Hangja alkalmas a szerepre,
muzikalitása is megfelel, a bemutatón a kavatina
magas céje is megszólalt. Érdekes ugyanakkor,
hogy ez a jó megjelenésű, tehetséges énekes
mennyire nem képes mélyebb értelmet adni
alakításainak. Ez Faust esetében különösen súlyos
probléma, minthogy az alak olyannyira jellegtelen
amorózósablon, oly-annyira nincs benne vidámság,
indulat, elkeseredés vagy feléledő remény, szóval az
az egyébként sem túl tág érzelmi változatosság,
amit a szerzők a tenoroknak általában
megengednek. Ezért hiteles megformálásához két
út kínálkozik. Ha az énekes-nek olyan varázsos a
hangja, mint mondjuk, Jussi Björlingnek vagy
Nicolai Geddának volt, akkor az ember
megfeledkezik az idétlen színpadi figuráról, s
átadja magát a tiszta zenének vagy a tiszta hang-
nak. A másik lehetőség, hogy nem amorózónak
képzeljük el, hanem kimozdítjuk a hagyományból.
Valahogy úgy, ahogy a Pozsonyi Opera egyik
előadásában, amely néhány éve Pesten is
vendégszerepeit. Ott Faustot pipogya, kissé nyálas
figurának ábrázolták, akit Mefisztó szinte
végigrugdos a történeten. Az első változathoz
Daróczinak kevés az orgánuma, a másodikat
Kerényi nem vállalta föl. Így a címszerep
definiálatlan, sablonos maradt. Ugyanez a helyzet
Valentinnel. Sőt még valamivel rosszabb, hisz
Anatolij Fokanov ugyanazzal a három gesztussal és
két kéztartással ágálja végig, mint bármelyik más
szerepét. Katonának nem elég kemény, testvérnek
nem elég melegszívű. Nyugodtan ki lehetne emelni,
és áttenni A trubadúrba vagy a Carmenbe, senkinek
nem tűnne föl a váltás. Az persze bizonyára nem a
rendező bűne, ahogy imája előtt terpeszbe vágja
magát, kitámaszt, kezét előrenyújtja, s mintegy az
idejétmúlt operai játék mintapozitúrájában fog bele
áriájába. Amely áriát egyébként szépen énekli, ha
transzponálva is. A halál jelenetben még hatásosabb.
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Fokanovval kapcsolatban két dolgot nem értek. Az
első a színházi vezetés ügye: miért akarnak minden
bariton szerepet vele énekeltetni? Valentin
klasszikusan a fiatal baritonok feladata, nem neki való.
Ez egy forrófejű ifjonc. Csordultig tele érzelemmel, és
nem nézi, kinek megy neki. Másfelől mindig őszinte
meglepetéssel hallgatom azt a hatalmas ovációt,
amellyel a pesti közönség ezt a jó hangú, fölkészült,
ám egyébiránt középszerű énekest fogadja. Értem én,
hogy manapság baritonból is ínség van az Opera
házatáján, de azért nem szabadna megfeledkezni ar-
ról, hogy ezen a színpadon Svéd Sándor, Palló Imre,
Radnai György, Melis György vagy Miller Lajos a
mérce.

Az előadás két legsikerültebb figurája Gémes
Katalin Siebelje és Németh Judit Mártája.
Siebeltújszerű megoldással - nagyon szegénynek,
egészen fiatalnak és egy kicsit ütődöttnek fogja föl
Kerényi. Itt egybevág jelmez, alakítás és koncepció.
Így senkiben föl sem merül, hogy a fiú vetélytársa
lehet Faustnak, semmilyen dramaturgiai ellensúlyt
nem képvisel. Igaz, nem is nagyon van kivel szem-
ben. Németh Judit viszont pontosan az a hatalmas
alkat, akit elképzelünk. Jól érvényesül a két mély
hangú szerep közötti hangszínkülönbség is, hisz
Gémes világosabb mezzo, Németh pedig mély alt.

A legösszefogottabb alakítás Frankó Tünde Mar-
gitja. A szép színű szoprán hang épp abból a söté-
tebb lírai fajtából való, amelyet a szerep megkíván, s
az alkat is igazán eszményi. Ugyanakkor az
énekesnő nem vérszegény ideált, hanem életteli ifjú
lányt alakít. Az előadás csúcspontja az ő Ékszerári-

ája. Amikor Margit az ékkövek között megtalálja a
tükröt is, és fölfedezi saját szépségét, Mefisztó szol-
gái teremnek a sZínen, s hatalmas tükrökkel állják
útját a lánynak, majd körbe is fogják. Erős és hatásos
megjelenítése ez annak a pillanatnak, amikor egy
fiatal lány először szembesül saját nőiségével. S
egyszersmind 'azt is mondja: ez nem annyira
lehetőség, mint inkább kényszer számára.

Nem ilyen jó a hasonlóan nagyszabásúnak ter-
vezett templomjelenet, amikor Kerényi Margit szü-
lését idézi elénk. A dolog az ízléstelenség határán
mozog, a megjelenítés, a fehér leplek pedig az István,

a királyból idézik ide Koppány fölnégyelését.
Tóth János virtuózan valósítja meg a Kerényi által

elképzelt karaktert. Hanggal viszont nem győzi a
szerepet: amit eljátszik, azt nem tudja elénekelni.
Pedig lennének magyar basszusok, akik a kettőre
együtt is képesek. Hogy a vezetőség nem kérte-e fel
őket a szerepre, vagy ők nem vállalták a hosszú
próbák fáradalmait, ezt az ördög tudja (de nem
mondja). A lényeg, hogy újabb pesti operabemutatót
láttunk, ahol nem az optimális szereposztás valósult
meg.

Daróczi Tamás, Frankó Tünde és Tóth János
(Mefisztó) (Korniss Péter felvételei)


