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Románia talán legkitűnőbb exportterméke a
színháza. Az, hogy az ország színházi
nagyhatalom lett, s világfesztiválok fektet-nek
tőkét egy-egy román produkcióba, nem
magyarázható pusztán az emigráns művészek
segítőkész menedzsmentjével vagy a '89-es
események élő közvetítése nyomán kialakult
felfokozott érdeklődéssel, de még az UNITER
(Román Színházi Szövetség) kitűnő nemzetközi
kapcsolataival és professzionista szervezőképes-
ségével sem - bár a felsorolt tényezők kétségte-
lenül hozzájárultak a világhírhez. A kezdeti lépé-
sek azonban akár folytatás nélkül is maradhattak
volna, ha a romániai előadások jelentős hányada
nem őrizte volna meg magas művészi színvona-
lát. Az igazi értéket a művészek és a produkciók
képviselik, a többi még akkor is csak ráadás, ha
üzletiesedő világunkban „e ráadásra" legalább
akkora szükség van, mint magára az értékre.

Külön tanulmányt érdemelne azoknak az
okoknak a vizsgálata, melyek a román színház-
művészetet a jelenlegi színvonalára, jogos rang-
jára emelték, A kultúrantropológiai magyarázato-

kon kívül bizonyára előkelő hely illetné meg a
felsorolásban azt az úgynevezett „reteatralizá-
lási" folyamatot, melyet a hatvanas évek végétől
Ciulei, Pintilie, Esrig, Penciulescu, Harag indított
el. E személyiségek, majd követőik és tanítványa-
ik munkássága nyomán a román színházi pro-
dukciók immár nem pusztán az irodalmi alkotá-
sok leképezéséül szolgáltak, hanem a színházi
eszközök összességének a rendezői látásmód
közvetítését szolgáló, tudatos alkalmazását je-
lentették. A „rendezői színház" ugyanakkor nem
az, amiről Antonin Artaud írt manifesztumaiban; a
játszók itt nem degradálódnak puszta színpadi
jellé. A román színészek nagy része tehetséges
alkotótárs, aki szinte ingyen (tavaly egy sztár havi
bére hetvenöt-száz dollárnak felelt meg) próbál
és játszik reggeltől estig, néha szabadnap nélkül.
Nem volt tehát véletlen, hogy az Európai Színhá-

Jelenet a Komédia Színház Bulgakov-
előadásából

zak Uniójának bukaresti fesztiválja idején a szín-
házi dolgozók tüntetést szerveztek, amely rész-
leges sztrájkkal járt együtt, hiszen ha a naponta
dráguló élet és a növekvő infláció közepette ennyi
egy vezető színész „biztos anyagi háttere", akkor
elképzelhető, mennyiből kell megélnie például
egy díszítőnek.

Mindebből talán az is kitűnik, hogy a román
színházi élet minősége korántsem a bőkezű álla-
mi dotációnak köszönhető. Es persze az is igaz,
hogy sok kevésbé nagyszerű produkciót szintén
láthatunk híres művészek nevével fémjelezve, ám
még a halványabbra sikerült színpadi alkotások
is valamilyen szempontból érdekesek lehetnek.

Vízió a menekülésről

Cátálina Buzoianu, a „nagy generációt" követő
rendezőnemzedék tagja, néhány éve ismét ref-
lektorfénybe került, különösen 1994 óta, amikor a
Színházi Szövetség és az egymással rivalizáló
hivatalos kultúrpolitikusok egyaránt az ő rende-
zését tartották az év legjobbjának. A bukaresti
Zsidó Színház Dybuk- és a Teatrul Mic Sirály-
előadása azóta is repertoáron van, de az ötven-
nyolc éves rendezőnő életműve közben újabb
sikerekkel gazdagodott. Tavaly a Komédia Szín-
házban megrendezte Bulgakov Menekülés című
darabját, amely az idei országos színházi találko-
zón és a szatmári Látvány - Színház nevű nem-
zetközi seregszemlén egyaránt „a legjobb elő-
adásnak" bizonyult.

Bulgakov ironikus-intellektuális látásmódja -
különösen a vasfüggöny lebontása óta - rene-
szánszát éli. Az ugyancsak a görögkeleti kultúr-
körben gyökerező román értelmiség eszmevilá-
ga, a művész ellenzék fejlett kritikai érzéke, sza-
tirizáló hajlama (gondoljunk csak Caragiale szín-
műveire vagy Pintilie filmjeire) nagyon is rokon a
bulgakovi világképpel. Cátálina Buzoianu már
1980-ban visszhangos sikert aratott a Kis Szín-
házban A Mester és Margarita-adaptációjával,
amelynek egyik címszerepét ugyanaz a Stefan
lordache alakította, aki most a Menekülésben
Csarnotát játssza. (Az akkori női címszereplő
pedig a rendező másik állandó munkatársa, a
jelenlegi román színházművészet egyik legna-
gyobb színésznője, Valeria Seciu volt.)

A Menekülés koncepciója a darab alcíméből, a
Nyolc álomból indul ki, s a román cím: „fúga" az
előadás tempóját is meghatározza. Az egyes
álmokat tartalmazó részeket a „menekülő"
szereplők csoportjának életképei választják el
egymástól; ezalatt Dorina Crian-Rusu Csaj-
kovszkij-témára komponált kísérőzenéje hallat-
szik. A díszletek, a jelmezek, a világítás, az ötletek
egyaránt az álomszerűséget hangsúlyozzák, de a
„valóságost" sem vetik el. Az előadás kulcsát
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Golubkov és Szerafina utolsó replikái adják meg.
(Hernádi László fordításában: „Golubkov: Sem-
mi, semmi sem történt, csak álmodtuk az egé-
szet! Felejtsd el, felejtsd el! Egy hónap múlva,
mire hazaérünk, leesik a hó, és belepi a lábunk
nyomát... Gyere, menjünk! Szerafina: Menjünk!
Vége!") A rendező tehát az ifjúság és a szerelem
mellett voksol: csak a fiatalok maradtak ártatla-
nok, csak ők térhetnek vissza valóban tisztán a
hazájukba, akármi történt is velük akaratukon
kívül.

Az első „álomban" az észak-tauriszi menedék,
a kolostor ábrázolása álomnak eléggé valóságos.
Legfeljebb a lázas Szerafina (Ana Joana Macarie)
mozgása lebegőbb a természetesnél. A
Csarnotává „átváltozó" terhes asszony, a hata-
lomváltások és a bujkálás abszurditása Kelet-Eu-
rópában „reálisnak" számít. A krími jelenetek
azonban már sarkítottabban ábrázolják a képte-
lenségeket, amelyek ilyen formában csak hagy-
mázas rémálmokban fordulhatnak elő. A lelkifur-
dalástól gyötört, idegbeteg Hludov - akit a szín-
ház azóta leköszönt igazgatója, Vladimir Gáitan
alakít kiválóan - nemcsak eljátssza, hogy látja az
általa meggyilkoltatott küldönc szellemét: a hal-
lucináció meg is jelenik. Kraplin (Florin Anton) az
akasztottak erdejének középpontjában - nyakán, a
kötélen kívül, a „bolsevik" felirattal - először csak
különféle rémisztő fintorokat vág, majd le-száll az
akasztófáról, és nem tágít többé gyilkosa mellől. A
nemzeti hősként tisztelt, sápadt, fejbe lőtt De
Brisard (Mihai Bisericanu) pedig szerelmes
Pierrot-ként tér vissza a színpadra (ahol a nyílt
színen egyszer már „bájosan" meghalt), s
eltáncolja a jellegzetes tükörbalettet. De nem
csak ő táncol. Tyihij (George lvascu), a tit-
kosrendőrség főnöke például mint kígyótestű
akrobata mozogja végig a szerepét. Ezek az
elképesztő, ugyanakkor ötletes, kitűnő mozzana-
tok Bulgakov szelleméhez méltón ábrázolják a
képtelen világ agyrémét.

A főszereplő, Csarnota (Stefan lordache)
megjelenítése viszont párizsi látogatásáig - min-
den abszurd helyzet, jelenet ellenére - szinte
szikáran realista, akárcsak a többi szereplőé, aki-
nek sorsát az emigrációs hányattatásban végig-
kísérjük. Csarnota amolyan a jég hátán is megélő
fickó, aki, hogy a felszínen maradjon, mindig
valami újjal próbálkozik, mert az ötleteivel mind-
untalan elbukik. Sorsát, ha nem is mindig jóked-
vűen, de legalább egykedvűen fogadó jómadár,
aki erkölcsöt, etikettet és józan észt egyaránt
felrúgva botorkál. Épp ezért válik egyre rokon-
szenvesebbé, hiszen küszködése mind szánal-
masabb. Am a rendező mégsem övezheti a költői
igazságszolgáltatás babérjával, ezért Csarnota
kínlódása csak addig realista, amíg élete szeren-
csés fordulatához nem érkezik. Onnantól ugyan-
is személye és cselekedetei egyaránt szürrealisz-
tikussá válnak. A társát-hazáját-nyelvét megta-

gadó Korzuhinhoz (Ion Chelanu) - mint egy fel-
gyorsított némafilmben -torz íto t t zenére dzsig-
gelve lép be; s ilyen felpörgetett burleszk a
kártyacsata is. Csarnota nem érhet révbe, a múlt
vén csirkefogója igazából nem kaphat kegyelmet.

A Menekülés, a darab és az előadás egyaránt
nagyon időszerű Romániában, ahová rövidebb-
hosszabb időre mind többen térnek vissza a
különböző okokból végleg külföldre távozottak
közül.

Román Oidipusz, a sorsüldözött

Az emigrációból való visszatérés viszont a
hazaérkező művészeknek s gyakran a volt honfi-
társaknak is csalódást okoz. Talán ezt érezheti
Andrei Serban is, aki a Bukaresti Nemzeti Színház
igazgatói székéből történt elmozdítása után két
évvel - az 1994-ben, Aradon megtartott work-
shopot nem számítva - először az 1995-ös Ge-
orge Énescu Fesztivál alkalmából tért haza dol-
gozni. A Bukaresti Román Operával vitte színre a
valaha ugyancsak emigrációba kényszerült ze-
neszerző Oidipusz című operáját, amelynek ős-
bemutatója Párizsban volt 1936-ban. A jelenkori
bemutató és a díszelőadáson történtek viszont
bizonyos értetlenséget szültek.

A premier a fesztivál nyitóelőadása volt, ame-
lyen a román szellemi élet színe-java, külföldi
vendégek és természetesen vezető politikusok is
megjelentek. Köztük a fesztivál fővédnöke, az
államelnök is, akinek a személyéhez kötik Serban
leváltásának kezdeményezését. Ez az állítólagos
tény nyilván fokozta a megrökönyödést, amelyet
Serban az ünneplés végén kiváltott. A romániai
politika kegyeire igazán nem szoruló világhírű
rendező ugyanis a tapsrendnél felment a szín-
padra, és onnan köszönte meg Ion Iliescunak,
hogy az előadás létrejöhetett. A jelen lévő ellen-
zéki művészek többsége módfelett felháborodott,
s nem volt hajlandó elfogadni Serban más-napi
nyilatkozatát sem, amelyben a művész a maga
teátrális megnyilvánulását abszurd mozzanatnak
minősítette.

A kétségtelenül érdekes, barokkosan túlzsú-
folt, térszervezésében néha nehezen követhető
előadás igen megosztotta a kritikusokat. Az egyik
legfőbb kifogásuk az volt, hogy a rendező az
operát amolyan kanavásznak tekintette, és a mű-
sorfüzetben olvasható, háromnyelvű szinopszis
nélkül a néző meg sem értené a produkciót. Hogy
a rendezés nem elégedett meg Edmond Fleg
librettójának hagyományos szín revitelével, az in-
kább erénye az előadásnak. Ugyanakkor tény,
hogy Enescu zenéje néhány látványbeli ötlet ked-
véért többször kíséretté, zörejjé válik benne. (Zö-
rejként fogható fel például, amikor az országha-

táron tömegesen, különféle cselekkel szökni pró-
báló románokba az őrök sortüzet eresztenek. Ez,
a fegyverropogást érzékeltetendő, dobpergésre
történik.)

A három felvonást Enescu kivetített portréja
alatt a zeneszerzőtől vett idézetek vezetik be. Ezek
a szövegek támpontot adnak az előadás koncep-
ciójának megértéséhez is. Enescu ugyanis annak
idején hangsúlyozta: operájának címszereplője
nem mitikus antik görög hős, hanem minden idők
és népek bárhol fellelhető hús-vér képviselője,
vagyis egyetemes, élő ember. Serban azonban
román Oidipuszt állított színre, így fő-hőse nem
az ember, hanem egy ember, egy meghatározott
kor meghatározott nemzetének képviselője. A
címszereplőt XIX. századi népviseletbe
öltöztette, amelynek modelljét Brancusi, a
világhírű szobrász párizsi műtermének archív
fotói között találta meg. S miután Serban eddig
kivétel nélkül minden romániai előadásában
„aktuálpolitizált" is, ezúttal az Oidipuszban talált
rá lehetőséget, hogy felelevenítse a közelmúlt
históriáját, és a román történelmi rémálom mel-
lett a napi hírekkel kapcsolatos véleményének is
teret adjon.

A rendező feltehetően tudatosan hozta össze
Enescut, Brancusit és önmagát, hiszen a közös
gyökereken kívül közös valamennyiük sorsa, az
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emigráció is. Ez pedig a lehetséges nézőpontot
szintén meghatározza. A hazáján kívül élő ember
ugyanis egyrészt fájó vágyakozással gondol a
szülőföldjére, nosztalgikusan viszonyul a régi
hazában történtekhez, másfelől viszont az ottani
eseményeket képes kívülről, magától eltartva,
objektívebben szemlélni.

Az emigráns rendező stílust jelző mottója („Ha
gondolkodol az életen, röhögsz rajta, de ha átér-
zed, akkor zokogsz") tragikomédiát sejtet.
Éppígy az ironikus szemléletmódot támasztja
alá, hogy a produkció megidézi a kommunista
állami ünnepségek, a „Megéneklünk, Románia"
megalomán világát, katyvaszos pompáját. Ám a
produkció folyamán a tragikomédia gyakran
melodrámába fordul, néhol giccsessé válik, s ez
okozza a befejezés műfajváltását, parodisztikus
jellegét is.

Serban a vezérgondolatot a librettó egyik va-
lóban fontos mondatában találta meg: „Az ember
erősebb, mint a sorsa." Ennek megfelelően az
első felvonásban erre a gondolatra fűzte fel a
közelmúlt történelmét, a Gheorghe Gheorghiu-
Dej sztálinista diktatúrájától a Ceausescu-rezsi-
men át a forradalomig eltelt negyven évet. A
szereplők és a kórus különböző korokból szár-
mazó, eklektikus öltözékei viszont a minden
időben létező elnyomást és elnyomatást szimbo-
lizálják. A Szfinx Lenin-sapkás őskommunista

vezér. A fatalizmust hangsúlyozó Teiresziasz a
nagy történészre, Nicolae lorgára hasonlít, aki
megírta A románok történetét. Ekképpen az őt
vezető gyermek maga a Mű, a Történelem meg-
személyesítője.

A második felvonás már az 1989 utáni Romá-
niába, az előadás szerint a nyomorúság, a sze-
génység földjére kalauzolja a nézőt. (Talán ezért
jár köszönet Iliescunak?!) Koldusok, AIDS felira-
tot viselő gyerekek népesítik be a színpadot.
Kreón napszemüveges, katonai uniformisba búj-
tatott vetélytárs, Pinochet-szerű alak, akihez ha-
sonlót a '89-es események közvetítéseinek kép-
sorain figyelhettünk meg. A „Főnök" lányai, An-
tigoné és Iszméné pedig páváskodó, elkényezte-
tett divatmajmok, akik apjuk bukásának, szeren-
csétlenségének pillanatában is csak önmagukkal
vannak elfoglalva. A harmadik felvonásból vi-
szont kiderül, hogy Antigoné jobb lelkű, mint a
húga. Ő kíséri el vak apját a száműzetésbe, az
Egyesült Államokba, ahol szintén nincs minden
rendben, hisz fiatalok tüntetnek az atomfegyve-
rek ellen. Am a happy end mégis bekövetkezik,
ugyanis mamelukjai élén hiába érkezik meg a
politikai rivális, s hiába üldözik az önhibáján kívül
vétkes Oidipuszt, sem korrumpálni, sem megölni
nem tudják: az USA elnöke megvédelmezi őt, és
menedéket nyújt neki és leányának. A végső

jelenetek feltehetően a túlvilágon vagy a távoli
jövőben játszódnak: a románság szimbólumának,
a Brincusi-oszlopnak szépen megvilágított
látványa, olajágakkal érkező fehér ruhás nők, a
történelem apoteózisa zárja a produkciót.

A játszók kiválasztása nem lehetett könnyű. A
bukaresti Operaháznak sok híres, kellemes
hangszínű, jó technikájú énekművésze van, ám
ebben az előadásban a színészi tehetség még az
énekesinél is fontosabb volt. Serban az ifjabb és
az idős Oidipuszt két művészre, Sever Barneára,
illetve Nicolae Urdáreanura osztotta, szerinte
ugyanis a fiatal főhős hamleti, az idős Lear királyi
igényű szerep, s a kettőt együtt talán csak
Laurence Olivier tudta volna eljátszani.

A kórust azonban nem sikerült megoldani; még
így, nagy tömegben is feltűnően sok az
érdektelen civil. Pedig a statisztériának főszerepe
van ebben az előadásban: bár a színpad szélén,
illetve a mélyen a nézőtér széksorai közé benyúló
helyszíneken a tömegvonulások nemegyszer
dramaturgiailag fontos pillanatokban fedik el a
színpadot egyes nézők elől.

Sajnos a bemutató utána megosztott színházi
emberek közötti szakmai vita helyett sértett vá-

Jelenet a Danaidákból
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daskodások is helyet kaptak a bukaresti sajtó-
ban. A polémiában megszólaltak a zenekritiku-
sok és -történészek is, akik nemcsak szakmailag
kifogásolták a produkciót, hanem azt is cáfolták,
hogy e bemutató lett volna a teljes opera világ-
premierje.

Egyébként a román nyelvű ősbemutatóra hu-
szonkét esztendővel a párizsi után, 1958-ban
került sor Bukarestben, az első George Enescu
Fesztivál alkalmából. Utoljára 1991-ben készült
színpadi változat az Oidipuszból, a zeneszer-
zőnek ajánlott ünnepi esemény keretében. Akkor
Cátálina Buzoianu rendezte.

Oltalomkeresők

Sorsüldözöttség, menekülés a témája és szintén a
klasszikus görög mitológia az alapja az első
román színházi magánprojektnek is, amely
egyetlen produkció létrehozására és külföldi be-
mutatására született. A Danaidák című fesztivál-
előadást egy másik neves rendező, a limoges-i
Színházi Központ jelenlegi igazgatója, Silviu
Purcárete állította színre. A nagyszabású vállal-
kozás minden résztvevője román, ám a belefek-
tetett tőke nemzetközi. A jól ismert Craiovai Nem-
zeti Színház és a Tofan Alapítvány közös produk-
ciójához a Holland Fesztivál, a Bécsi Ünnepi He-
tek, az Avignoni Fesztivál, illetve a Grande Halle
de la Villette nyújtott anyagi támogatást.

A drámai alapanyagot is a rendező készítette,
mégpedig úgy, hogy alapos filológiai-régészeti
munkával a viszonylag ép Danaidák mellett az
elveszett Aiszkhülosz-darabok töredékeit is be-
építette a szövegkönyvbe, amelynek francia és
román változata van.

A projektet 1994 őszén kezdték szervezni. A
statisztákat, a száz fiút és lányt, ahogy a többi
résztvevőt is, csupán egy évre szerződtették. Az
első próbát 1995. szeptember 17-én tartották, és
december 10-én már le is zajlott a bemutató a
craiovai színházban. A fesztiválok előtt, a ven-
dégjátékok tapasztalatai alapján áprilisban
ugyanitt háromhetes asztali javítópróba-soroza-
tot tartottak. Eredetileg a bemutató utánra
országosturnét tervertek, de Temesváron kívül
másutt nem biztosították az előadás számára
szükséges feltételeket. Az pedig, hogy március
közepén a bánáti városban a közönség mindkét
nyelvi változatot láthatta, két lelkes
menedzserasszonynak köszönhető.

A Danaidák monumentális, pontos, professzi-
onista munka, rengeteg kiváló ötlettel. Nyilván-
valóan exportra készült. Tökéletességéből adó-
dóan kissé talán túl hideg, de van néhány szív-
szorító pillanata is. Jellegéből adódóan több
olyan déjá vu fedezhető fel benne, amelyről ne-
héz eldönteni, milyen szorosan kapcsolódik

Purcárete egyéni stílusához. Ám a kifogásolható
ismétléseket, másutt már látott megoldásokat
feledtetik az előadás kétségtelen érdemei.

A játéktér végeredményben üres tér, amelyet
az előadás folyamán a játszók többfunkciós kel-
lékeik segítségével rendeznek be és át. A produk-
ció kezdetén - ahogy Purcáreténél már meg-
szoktuk - fehér orvosi ruhába öltözött szerep-
lőket látunk, akik laboránsok, műtősök, kórbonc-
nokok vagy atomtudósok egyaránt lehetnének.
Két táborra osztva ülnek egy-egy asztal körül,
melyek egyszersmind apró medencék is: papír-
hajók úszkálnak rajtuk. Am erre a „sebészek"
nemigen figyelnek, ugyanis elég sok meg- és
elvitatnivalójuk van. Ok az olümposzi csúcs-
vezetőség: Zeusz és Héra, Artemisz és Po-
szeidón, Apollón és Hermész. Az istenszerepek

Thészeusz mint amerikai elnök Serban rende-
zésében

elég jelentéktelenek az előadásban, mégis a ro-
mán színjátszás legjobbjai játsszák őket, Victor
Rebengiuctól Radu Beliganig. Ülnek, beszélget-
nek, majd időnként beleszólnak, belesétálnak a
történésekbe. Játéklehetőségük csupán ennyi,
de szerepük szerint ők irányítják a sorsot, mint
ahogy ők „machinálják" a hajókat is, amelyek a
menekülő Danaosz királyt és ötven leányát hoz-
zák. De mi várható azoktól az istenektől, akiknek
„olthatatlan olümposzi kacaja" rekedt, torz lihe-
gésbe és a mítoszok vidámsága mindig vérbe
fordul, mert a halhatatlanok egymást kímélik a
legkevésbé?!

Az oltalomkeresők atyját Coca Bloos szemé-
lyesíti meg nagyszerűen. Furcsa, kétneműnek
tűnő figura: női mellel, ám kopaszon, szakállal.

Keleti bölcsekre emlékeztet, de van benne valami
közvetett rokonság az antik görög komikusok
ábrázolásaival is. Purcáretének és állandó
tervezőjének, Stefania Ceneannak a címszerep-
lőkről alkotott elképzelése ugyancsak eltér a
klasszikus ikonográfiától. Első megjelenésükkor,
nagy szemű famaszkjuk láttán áldozati bábukra
asszociálhatunk.

E tárgyiasult emberek, a menekülő, hazáról
hazára vándorló lányok színre érkezése telitalá-
lat. Szinte észrevétlenül, méltóságteljesen be-
úszik egy nagy, kék, hajószerű sátor, majd
visszaindul, és menet közben két sorba kirakja az
útiládájukhoz simuló „idolokat". A csomagjukkal
eggyé váló emberek metaforája nyilvánvaló. Az
„útiköpeny" sötétkék lepel; Amon Rára, a termé-
kenység egyiptomi istenére és a vízre egyként
utal. Az előadás végén a lányok kék lepleikből
hullámzó tengert formáznak, amelyen a férje meg-
gyilkolását nem vállaló, s ezáltal gyilkos nővéreit
megváltó, meztelen Hüpermésztra táncol.

Nemcsak a kosztümöknek, hanem a menekü-
lést, bolyongást jelképező útiládáknak is több
funkciójuk van. Ezekből építenek védősáncot és
kutat; a kofferekben egyaránt vannak kelengyék
és gyilkos szerszámok. A csábító szépítőszerek
és tisztálkodási eszközök, a hétköznapok és az
áldozati ünnepek rendszerint azonos rek-
vizitumai, amelyek a jót és a bűnt egyaránt szol-
gálják. A faládikákat továbbá asztalokként is
használják.

Az előadás szinte minden pillanata látványos.
Hosszú időre emlékezetünkbe vésődik a népün-
nepély kavalkádja, még inkább a gyilkos nász.
Apró mécsessel megvilágított, félszáz kicsi fé-
szekben szeretkeznek a párok. Az istenek - mint
szervezők, főnökök - könnyedén átsétálnak a
táboron, és nyomukban kialusznak a fények.
Reggel az egyiptomi fiúk fej nélkül buknak elő,
hiszen a Danaidák az ő életük mécsét oltották ki. A
nászlepel szemfedővé válik. Emlékezetes a pa-
rancsot végre nem hajtó, szerelmes Hüper-
mésztra gyalázása és megalázása is. Számomra
azonban az előadás legszebb és leginkább szívbe
markoló jelenete a nem kívánt nászra való
készülődés volt. Aigüptosz félszáz fia hátul
mulatozik, tréfálkozik és szertelenkedik; elöl
pedig szigorú rendben, mint egy lánynevelő
intézet növendékei, a menyasszonyok szinkópás
koreográfiával készítik elő a lakoma és a
gyilkosság kellékeit, hogy aztán fáradt
beletörődéssel, arcukon mély szomorúsággal
megmosdjanak és készülődjenek a találkozásra:
az áldozatra és a bűnre. A szívszorító rítust
Mozart sötéten fájdalmas zenéje teszi még
hatásosabbá.

A sztárok örömest csatlakoztak Purcárete ren-
dezői színházához, pedig itt egyikük sem csillog-
hat jobban, mint akármelyik tömegszereplő.
Victor Rebengiuc azonban úgy vélte: a színész-
nek az előadást kell szolgálnia, nem önmagát.


