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ber, teljes világ. Jó a fejedelemné is, Gosztola
Adél. Szép és talányos az a kis titokzatos mosoly
az arcán, amikor társnője, Bebek Sára (Csorba
Ilona) kijelenti: „Hajjaj, a Báthoryak mind rövid
életűek ám!" Varjú Olga Imreffynéként ezúttal
nem volt igazán hatásos, de hát nem kérhető
számon rajta, hogy darab adta szituációi megle-
hetősen szűkek és egysíkúak.

Szép az előadás záróképe: Bethlen a jobbjával
tartja az emelvényen ledöfött Báthory testét, s bal
kezével leemeli süvegét. „Báthory Gábor nagy
lélek volt, a legkülönb, akit valaha ifjúban remél-
hettünk. Igazi tündérkirályfi, de a tündérek nem
e világra valók" - mondja.

A közönség kedvelte az előadást, értékelte a

Kuthy Patrícia személyében csinos kis signorina
invitálja befelé a Cipolla lovag műsorára
várakozó közönséget- bennünket - az olasz
kávézóba. Miközben a vendégeket helyükre
kíséri, megnyugtatja őket, hogy mindenhonnan
jól fognak látni, s felhívja figyelmüket arra is,
hogy mindenki a ház vendége egy italra, ám a
kiszolgálás a cavaliere kívánságára a produkció
alatt szünetel. A szervírozás közben
megérkeznek Torre de Venere is-mert
személyiségei is, köszöngetnek egymás-nak,
majd az úri közönség s az izgága fiatal halászok
egyaránt azt találgatják, hogy a bűvész vajon
miért késik, egyáltalán idetalál-e erre az isten
háta mögötti fürdőhelyre.

„Cipolla váratott magára - írja Thomas Mann. -
Fokozta a feszültséget fellépése halogatásával."
De mire Mácsai Pál Cipollája belép a Madách
Színház próbateremként használatos kis
helyiségébe, a kávéházi asztalkák körül ücsörgő
nézők már részesei a történésnek, s egy kis
ízelítőt is kapnak a késői húszas évek fasizáló-dó
Olaszországának hazafias hangulatából. (Ez
utóbbi valamelyest lehorgonyozza a kortalan ta-
nulságú elbeszélését az időben. Thomas Mann
elbeszélése ugyanis nem pusztán a fasiszta
szemfényvesztés és erőszak leleplezése, hanem
mindenfajta manipuláció és emberi megaláztatás
megrázó anatómiája. Szerencsére az előadás
egésze is erre a végkövetkeztetésre jut, s az olasz
nacionalizmus megnyilvánulási formái inkább
csak a couleur locale érzékeltetésére hivatottak.)

darabot, a rendezést, a színészi munkát. A jó
közönség nemcsak szerencséje egy társulatnak,
hanem munkájának eredménye is.

Móricz Zsigmond: Tündérkert (nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház)
Színpadra írta: Venyige Sándor. Díszlet: Székely László.
Jelmez: Torday Hajnal. Vívás: Megyeri Zoltán. Rendez-
te: Rajhona Ádám.
Szereplők: Bede Fazekas Szabolcs/Megyeri Zoltán,
Tóth Károly, Kerekes László, Gados Béla, Horváth László
Attila, Hetey László, Kocsis Antal, Szántó Sándor,
Kalóka Zsolt, Mészáros Árpád, Petneházy Attila, Bajzáth
Péter, Róbert Gábor, Tóth Tibor, Koblicska Kálmán,
Tűzkő Sándor, Pregitzer Fruzsina, Gosztola Adél, Varjú
Olga, Csorba Ilona, Gedai Mária, Virág Krisztina, Bednai
Natália, Horváth Réka, Kövér Judit.

Az epikai műből kialakított színdarab drama-
tizálása során az eredeti mű narratív elbeszélése
helyébe dialógusok kerültek, kitöltve a szerző
által üresen hagyott helyeket. Például, ahol
Thomas Mann csak ennyit ír: „Cipolla... szaka-
datlanul beszélt, vigyázva, hogy a folytonos szó-
noki kíséret és alátámasztás segítségével mutat-
ványait megóvja a szárazságtól, s nagyon ügyes
beszédű konferansziénak bizonyult, aki fecseg-
nivalóért nem megy a szomszédba", ott az

előadhatóság érdekében a hiányzó monológot s a
bűvészmutatványok egy részét egyszerűen meg
kellett írni, és ki kellett találni.

A narratív nézőpontváltás a befogadói vi-
szonyt is megváltoztatja. Spiró Györgynek a ka-
posvári stúdió-előadás részére jó egy évtizede
készített adaptációja már kiiktatta a lengyel szín-
padi változat narrátorát, amely szerep a Körszín-
ház 1965-ös előadásában még megakasztotta
Latnovits Zoltán legendás Cipolla-alakítását. Ko-
los Istvánnak és Mácsai Pálnak Spiró átdolgozása
nyomán írt szövegkönyve még inkább a szín-
házi nézők, a színészekből álló darabbeli közön-
ség és Cipolla kölcsönös együttműködésére,
együttlétezésére épül. Az előadásban jól funkci-
onál ez a „hármas egység", s az a szoros össze-
zártság, amelynek révén a a színházi néző is
bekerül a játékba. (Thomas Mann-nál az illuzio-
nista műsora egy használaton kívüli moziterem
színpadán zajlik.) A játéknak attól lesz tétje, hogy
nem elmesélik nekünk a bizarrtörténetet, hanem
együtt lélegzünk a Torre de Venere-i „beépített"
szereplőkkel, a közöttünk járkáló mágus bennün-
ket is elkápráztat a segítségünkkel végrehajtott
számtani és kártyatrükkökkel, s a mellettünk ülő
ember hipnotikus nevetségessé tétele is jobban
felkavar, mintha a kukucskálószínpad biztonsá-
gos távolából szemlélnénk. A Cipollát játszó szí-
nésznek és társainak az „olyan, mintha" érzést
kell legyőznie bennünk a valóságos mutatvá-
nyokkal, hogy aztán emócióinkon keresztül a
csak mímelt hipnózis is igaznak hasson.

Kolos hókuszpókuszoktól mentes, üdvösen
„láthatatlan" rendezése el tudja érni ezt a hatást.
Mácsai Pál átható tekintetű Cipollája lassanként

Kelemen István (Mario) és Mácsai Pál (Ci-
polla) (Németh Juli felvétele)
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bekeríti a „civil" nézőket is, akiket rögtönözve
bevon a játékba, majd a sikeres kunsztok után
empátiájával, kedvességével elkábítja őket, s vé-
gül akaratátvitelének egyre visszatetszőbb mó-
dozataival készíti elő a Marióval való találkozást.
Mácsai hű a szerző által leírt figurához: pontos a
szedett-vedett eleganciájú lovag viselkedése,
csípőből lendített lábú, sántikáló járása - amihez
finom megfigyelésként hozzáteszi a mikrorealista
mozdulatot, ahogy leüléskor kézzel teszi keresztbe
a lábát -, pontosak a kellékek, az, ahogy lyukat
beszél hallgatósága hasába, s ahogy fáradt kéjjel
élvezi a közönségre gyakorolt hatást.

A színészi bravúr azonban nem ezekben az
ügyesen reprodukált részletekben van. Hátbor-
zongatóak a váltások: amikor Mácsai-Cipolla
behízelgő hangjának lágyságával kiváltja a kívánt
hatást, gúnyosan csippent a szemével - elértem,
amit akartam. Íme a vezető és a vezetett kapcso-
lata. Kiszemelt áldozatának kedves, megértő en-
tellektüelként a bizalmába férkőzik, majd hidegen
átveri és megalázza. A következő kuncsaft ellen-
állását is legyőzi hízelgéssel, finom eleganciával -
majd újabb hideg zuhany következik. A decens
ezredesné (Pádua Ildikó) sikoltozva retteg hipno-
tikus révületében a leprás koldus érintésétől, az
egykori énekesnő (Bajza Viktória) elbűvölten
hagyja faképnél köztiszteletben álló férjét (Lesz-
nek Tibor), hogy kövesse a nyomorékon is hódító
mágust, akinek kérésére énekelni, majd táncolni
kezd. S amikor mára fél falu - köztük a szép
pincérlánynak nagyszájúan imponálni akaró, már
többször pórul járt legény (Crespo Rodrigo) is -
járja a kényszeres vitustáncot, akkor kerül sorra a
halk szavú pincérfiú, Mario.

Thomas Mann elbeszélése negyvenkét oldalt
szentel Cipolla műsorának, ebből nyolcoldalnyi a
Marióval lezajló végkifejlet. Minden, ami addig
lezajlott, ezt a rövid jelenetet készíti elő. A
hipnotizőr erőfitogtatásának csúcspontján a leg-
utolsó mutatvány a fiatal férfi elcsábítása. Az
italokat felszolgáló Mario - aki végignézte, hogy mit
művelt a mágus, s egy alkalommal ki is jön a pult
mögül, hogy együttérzőn összeszedegesse a
felzaklatott ezredesné holmiját - mégis a lovag
hatalma alá kerül, kitárulkozik előtte, és
szerelmesének képzelvén őt, megcsókolja. Az
előadásban mégsem ez a híres csóka csúcspont,
hanem Kelemen István Mariójának hirtelen felol-
dódó, zokogó magánya. Mert akkora boldogság,
hogy miközben imádottunk éppen egy másik
férfival ölelkezve táncol, valaki végre észrevesz,
és odafigyel a bánatunkra. Mert olyan jó azt
hallani, amit szeretnénk...

Csak a kijózanodás utáni gyilkosság elkapko-
dott kissé. A lecsengés nélkül hagyott tett hirtelen
vet véget az estének. A szétfoszló varázs-lat utáni
sötétben színházban találjuk magunkat. Igaz: egy
minden ízében kidolgozott elő-

adásban, amelyben valamennyi szereplő s még a
Karinthytól becsempészett kvízmondat, a kiszera
méra bávatag is a helyén van.

Thomas Mann: Mario és a varázsló (Madách Színház)
Spiró György átdolgozása nyomán írta Kolos István és

A bolygó hollandi, avagy
az emlékezet próbája

„Nagykínnal eltelt újra hét hosszú év!"- ezekkel a
szavakkal lép színre a Hollandi Wagner operá-
jában. A mondatot az elátkozott hajós magára
érti, akit a Sátán arra ítélt, hogy örökké
bolyongjon a tengereken, küzdjön az elemekkel.
Száraz-földre csak minden hetedik esztendőben
léphet. Mikor máskor kezdődhetne egy opera,
mint a hetedik esztendőben? Az előző hatról
nehéz darabot írni.

Am a híres mondat ezúttal többletjelentést kap,
hisz érthető magára az előadásra is, amely épp
hét éve ment utoljára a Szegedi Nemzeti
Színházban. A felújítás operaszínházban - min-
dennapos dolog. A mostani mégsem egészen az.

A bolygó holland/t kilenc éve mutatták be.
Oberfrank Géza szegedi éveinek egyik legna-
gyobb sikere lett; az egykori operaigazgató és
Kerényi Miklós Gábor együttműködésének „leg-
ízletesebb gyümölcse". Oberfrank 1983-ban azzal
a programmal vállalta el a szegedi operatársulat
vezetését, hogy meghonosítja a felsensteini
értelemben vett zenés színházat. Olyan operaját-
szást akart, amely szorgos ensemble-munkára
épül, s amelyben a művek érdekes színpadi meg-
valósítása legalább oly fontos, mint a zenélés ma-
gas színvonala. Oberfrank maga is kísérletezett ren-
dezéssel, sőt ebben az időszakban nemcsak fordítói
munkáját folytatta, de egyszer (igaz, kényszerhely-
zetben) énekesként is színpadra lépett... Nyilvánvaló
volt azonban, hogy a rendezői operajátszáshoz
szüksége van egy igazi rendezőre. Ezt találta meg
Kerényi Miklós Gáborban, akit az Operettszínházból
hívott meg. Kerényi öt évadon át rendezett egy-egy
bemutatót Szegeden, az utolsó, a Don Giovanni
kivételével izgalmas, kitűnő előadásokat.

Mácsai Pál. Díszlet: Horesnyi Balázs. Jelmez: Szakács
Györgyi. Bűvészszakértő: Ungár Anikó. Mozgás: Mol-
nár Ferenc. Rendezte: Kolos István.
Szereplők: Mácsai Pál, Kelemen István, Bajza Viktória,
Lesznek Tibor, Bodor Tibor, Pádua Ildikó, Crespo
Rodrigo, Kuthy Patrícia, Pozsonyi Takács László,
Pirovits Árpád, Szöllősi Györgyi, Zámbó Viktória.

A bolygó hollandi volt minden bizonnyal a zenit.
A Nyugat lányával Kerényi még csak megmutatta
tehetségét. A Macbethben rálelt az igényeinek
megfelelő tervezőre, Makai Péterre, s egyre
karakterisztikusabbá alakította stílusát. A
bolygóban pedig már érett alkotóként állt előttünk.
Mindez akkoriban egybeesett Szegeden a
nagyszínház épületé-nek újbóli megnyitásával. Az
első két darabot az úgynevezett „Szegedi Nemzeti
Moziban" játszották, amelynek színpadi lehetőségei
korlátozottak. Akkor viszont egyszerre ott állta
frissen felújított színház-épület a maga
hatványozott lehetőségeivel.

Es ott állt a darab - tele szcenikai problémával.
Hajók érkeznek-távoznak. A valóság és a
látomás-világ keveredik egy-egy jeleneten belül
is. Kerényinek és Makainak azonban ez nem
nyomasztó terhet, hanem izgató lehetőséget
jelentett. Szinte fürödtek a nehézségekben, a
problémákat nagyvonalúan és érvényesen oldották
meg. Mindez akkoriban újszerűnek és revelatívnak
számított. Igy is fogadta mind a közönség, mind a
szakma, mind a kritika.

Milyen lesz most? Az eltelt hét év nemcsak a
legendában, a magyarországi operajátszásban is
igen hosszúnak tetsző, jelentős időszak volt. Rövi-
den azt mondhatjuk, hogy Magyarhonban polgár-
jogot nyert az operaszínház. Kerényi és Galgóczy
Judit sorozatban „gyártották" az efféle produkció-
kat „vidéken", jobbadán elég jó kivitelben, és Békés
András is megcsinált néhány újszerű, nagy hatású
produkciót. Mennyire fog A bolygó ma érdekesnek
és hatásosnak bizonyulni? Ez volt a kérdés a be-
mutató előtt.

Nos, a válasz: érdekes és hatásos még mindig.
Ahogy az első felvonás közepén szétnyílik egy

hátsó díszletfal, s a félhomályban hatalmas tépett
hajóorr jelenik meg a hajóhídon a kapitánnyal, majd
a hajó megindul felénk, s amikor már végképp az
az érzésünk, hogy eltapos bennünket, a zene
megfelelő akkordjára nekiütközik a partnak, s
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HONNAN NÉZZÜK?
OPERA SZEGEDEN PESTEN DEBRECENBEN


