
enetudósok kedves szórakozása Mo-
zart tán legismertebb operáját, A va-

rázsfuvolát különbözô korokból és ideoló-
giák mentén csent alkatrészeire szétszede-
getni; végül aztán a mestermûveknél szoká-
sos módon megvonják a vállukat, és inkább
néma csodálattal szemlélik az egyébként
valóban meglehetôsen vegyes képet mutató
egészet. Fodor Gézát idézem a mû rétegzett-
ségérôl: „Bécsi népszínház, varázsopera, sza-
badkômûves beavatási rituálé, opera seria-
ária, dalszerû formák, barokk korálfeldolgo-
zás vegyüléke.” Nem épp gyakori, ha egy
remekmûnek már születése pillanatában
ennyi arca, s ezzel együtt ennyi, külön-külön
is izgalmas értelmezési lehetôsége van. 

A szokatlan sokszínûség persze tük-
rözôdik a színpadra állításban is. A kor-
társ alkotó tetszés, érdeklôdés és igény
szerint élhet (vagy élhet vissza) az anyag-
ban rejlô lehetôségekkel. Mindenképp já-
tékra csábít A varázsfuvola, próbatételek
elé állítva szereplôin túl rendezôjét-értel-
mezôjét is. Október közepén Budapesten
másfél hét eltéréssel két összeszokott, ere-
deti látásmódú csapat is bemutatta saját
verzióját – Schikaneder és Mozart után
szabadon. A két produkció létrehozói nem
egyszerûen eltérô színpadi nyelvvel, de
más mûfaj felôl is közelítettek vizsgálati
tárgyukhoz. 

A két rendezô, Bozsik Yvette, illetve Fo-
dor Tamás újszerû, sokszor váratlan fény-
törésben látja és láttatja az eredeti, erre
különösen alkalmas mûvet. A jó és a rossz
harca, a bátrak összefogása az elesettekért
történelmi és életkortól függetlenül min-
dig és mindenhol aktuális – nemcsak a
Schikaneder librettójában olvasható „el-
képzelt keleti országban, mesebeli idôk-
ben”. Bozsik Yvette kortárs táncjátékot
rendezett A varázsfuvola alapján, olyan
komplex, nem minden elemében illesz-
kedô utalásrendszerrel megfûszerezve,
amely a zeneszerzô saját korától egészen
napjainkig ezer szállal kapcsolódik a leg-
különbözôbb (elôadó)mûvészeti ágakhoz.
A társulat nagyszabású vállalkozását
elsôsorban jól szervezett látványvilága és a
Fesztivál Színház korszerû színpadi appa-
rátusának invenciózus mûködtetése teszi
érdekessé. Fodor Tamás és a Stúdió „K”
mûvészeinek munkája jóval egységesebb
szövésû, miközben ironikus kiszólásaival
idôrôl idôre sikerül könnyed bájjal eltávo-
lítania és halvány, de határozottan kitett
idézôjelbe helyeznie a látottakat. A Varázs-
fuvola-mese már címével pontosan kijelöli,
hogy a „mese bábokkal” az operából is-
merôs eseménysor mely vonulatára kíván
összpontosítani, s bár „hivatalosan” gye-
rekeknek szól, az teszi bravúrossá, hogy a
felnôtt nézôk legalább olyan jól, ha ugyan
olykor nem éppen jobban szórakoznak,
mint a kicsik.

A két elôadás között – a mûfaji különbségen túl, az eltérô alapállásból következôen –
viszonylag kevés a közvetlen kapcsolódási pont. Az alábbiakban a színpadi látvány, illetve
a szereplôk egyénítési kísérletei felôl vizsgálom ôket. A táncjáték számára Khell Zsolt ál-
tal tervezett tér csupán látszólag egyszerû, a darab során – ahogy közeledünk a beavatás-
hoz – újabb és egyre összetettebb arcait mutatja meg. A kezdeti ôskáoszból (a fekete, üres
térben csupán a hátsó függönyön kivágott csillag, háromszög és kör alakú rések világíta-
nak, különös, egyszerre meseszerû és ridegen mértani világot sejtetve) végül eljutunk
Sarastro katonás rendben megépült, praktikus vonalvezetésû palotájához. A tér körzôvel,
vonalzóval és szögmérôvel tervezett, szigorúan építkezô, geometriai formákon alapul –
ahogy majd a benne mozgatott szereplôk is különbözô, a szemnek tetszô (gonoszkodva
mondhatnám: jól fényképezhetô) mértanias formákba rendezôdnek. A szimbólumokban
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Gombai Szabolcs (Tamino) és Szent-Ivány Kinga (Pamina) Bozsik Yvette 
koreográfiájában
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tobzódó látvány alapszínei a fekete és a fe-
hér (Berzsenyi Krisztina jelmezein is ez kö-
szön vissza), ami kézzelfoghatóan jelzi a
két világ közötti feloldhatatlan ellentétet.
A csillagok és bolygók, a fekete és a fehér, a
sötétség és a fény dinamikája, a hideg mér-
tani formák, a templom hangsúlyosan
szakrális tere által létrehozott látványvilá-
got és Bozsik Yvette rendezôi-koreográfusi
vízióját alapvetôen a szabadkômûves szim-
bolika határozza meg. 

Mozart kapcsolata a szabadkômûvesek-
kel, valamint A varázsfuvola ilyen jellegû
kötôdése közhely, melynek elôtérbe tolá-
sától többnyire óvakodnak a színházcsi-
nálók. Bozsik Yvette merésznek is mond-
ható döntést hozott: a szabadkômûves
szimbolikát a mû egyik külsô feltételébôl
színpadi világa immanens részévé avatta.
A Mozart kortársai számára érthetô, de a
kutatók szerint már akkor sem túl érdekes
jelképhasználat ma önmagában még keve-
sebbet jelent. A rendezô így késôbbi korok
mindehhez csak felszínesen kapcsolódó
vagy önkényesen hozzárendelt szimbólu-
maival, a cirkuszporondról, a német exp-
resszionista moziból vagy a klasszikus
balett formakincsébôl kölcsönzött ele-
mekkel bôvítve helyezte ironikus kontex-
tusba az alapvetést. Már a nyitó kép embe-

rivé teszi a közeget esetlenségével. A társulat vezetô férfi táncosa, a Papagenót alakító
Vati Tamás jókora, igazi lakótelepi bádogkukából mászik elô, hogy maga köré gyûjtse a
többi, ekkor még szürke egyenkabátban lévô szereplôt. Aztán egy hirtelen váltással a ma-
nézsban körbevonuló artistákat idézi a folytatás. Vatit már sokszor láttuk clownként,

Papagenójának itt mindvégig meghatározó szerepe van: az esemé-
nyek irányítójává lép elô (ahogy a zárókép is köré szervezôdik majd).

Az elôadás lényegi eleme a hol mély, hol bugyuta humor, ami
talán a mozarti örökségre és kultuszra vágott gúnyos fintor is egy-
ben. Kiábrándító, ha a színpadon csillogó elmeél helyett csupán
olcsó szellemeskedést látunk. A Lisztóczki Hajnalka által alakított
Éj királynôje egzaltált, taszító perszóna, aki a Fesztivál Színház
nézôtere felôl mondén bártündérként érkezik a színpadra, de
még az egyik legismertebb, hangszálgyilkos Mozart-áriát is el kell
tátognia – nem túl ízléses ötlet. Jól illik hozzá szolgája, Monos-
tatos (Gergely Attila), aki Bozsik színpadán effeminált Chippen-
dale-fiú, bájgúnár talpnyaló. Mindenben ellentétük a megfon-
tolt, józan Sarastro (Hámor József bölcs nyugalmat sugárzó meg-
formálásában) és vele egyenrangúnak tûnô papjai, akik leginkább
harcmûvészek elit csapatára emlékeztetnek. Tamino (Gombai
Szabolcs) a nôk kedvence: az egyenesen a klasszikusbalett-óráról
szalasztott három udvarhölgyet ugyanúgy elbûvöli (és leteperné),
mint a bájos, törékeny szépségével a színpadról kiragyogó Paminát
(Szent-Ivány Kinga). Különösen megejtô és valóban táncszín-
padra való a jelenet, melyben a némasági fogadalomra kényszerí-
tett Tamino szerelmesével kommunikál. Papageno és Papagena
(Góbi Rita) itt is a két szerelmes szeleburdi változata – az már
Vati Tamásnak és Góbi Ritának köszönhetô, hogy alakításuk
mindent összevéve élettelibb s így izgalmasabb lesz, mint való-
ságtól elemelt „tükörképeiké”. Bozsik Yvette új darabjának „alá-
festô” zenéje Mozart operájának ez alkalomra született kereszt-
metszete. (A CD-bejátszásokon Papageno magyarul énekel, míg a
legtöbb áriarészlet németül szólal meg. Talán így még közelebb
kellene ôt éreznünk magunkhoz?) 

Ezzel szemben a Mosonyi Aliz szövegkönyvén alapuló Varázs-
fuvola-mese – a nézôi várakozásoktól feltehetôen eltérô módon
– nem idéz fel semmit a közismert mozarti dallamokból. A há-
romtagú, élôben játszó zenekar (Kovács Marianna, Varasdy
Zsuzsa, Spilák Lajos) számára Sáry Bánk olyan színpadi zenét
komponált, mely ha melódiákban nem is, ám a szöveg elôírta
hangulatot megidézô elemekben bôvelkedik. Fordulatokban gaz-
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dag, mégis jól követhetô a mese az idôtartamában és hangsúlyai-
ban egyaránt fôleg a kisebbekre számító produkcióban. A Szegô
György által a Nemzeti Színház Stúdiószínpadára álmodott nem
túl bonyolult tér nagyszerûen mûködtethetô. Hatalmas krém-
színû lepel fedi a színt, fura hegycsúcsaival és mély völgyeivel
sokágú fát beborító ejtôernyôt idéz fel. A játék kezdetekor fel-
emelkedô lepedô kietlen, barnában játszó, néhány emelvénnyel
okosan tagolt teret tár fel. Hogy éppen hol járunk, csak a gazda-
ságosan fogalmazó szövegbôl s abból tudjuk, hogy a lepedô-ég-
nek melyik része emelkedik vagy süllyed. Valódi díszlet nincs;
Németh Ilona míves, fél ember nagyságú bábfigurái segítenek
egyértelmûvé tenni a helyzetet. 

A frappáns, szellemes hangvétel itt is meghatározó, s ettôl az
egész vállalkozás részben beavató színház jellegét ölti. Akinek
most sikerül felkelteni az érdeklôdését, az késôbb bátran vállal-
kozhat az opera elmélyültebb megismerésére. Az író és a rendezô
nem butítja le a történetet, csupán közelebb viszi a kicsikhez, ám
a felnôttek számára sem tanulság nélküli a kiruccanás. A jól is-
mert szereplôk eddig ismeretlen vagy elfedett motivációi kerül-
nek napvilágra Mosonyi Aliz változatában. A három udvarhölgy
(Nádasi László, Szabó Domokos, Büki Marcell) versengése Ta-
mino kegyeiért árnyaltabbá válik: remegô, viháncoló vénkis-
asszonyok akarják mindenáron megérinteni a csinos, fiatal her-
ceget. Papageno (Hannus Zoltán) kópé gyerkôc, aki sokkal szíve-
sebben játszadozik a madarával, „Papával”, ahelyett hogy veszé-
lyes próbákat állna ki gazdája oldalán. Gátlástalanul, gyerme-
kien ôszinte, Paminától elsô találkozásukkor megkérdezi, hogy
saját hajat visel-e. Amilyen szeretetre méltó ô, legalább olyan el-
lenszenves Monostatos (Géczi Zoltán). Ô a minden hájjal meg-
kent, igazi rossz gyerek archetípusa. Hiába öli meg a szépséges
pillangót, mégis inkább nevetséges, amikor arról beszél, hogy
„Van késem, kardom! Sok szörnyû kulcsom!” (s a nagyzoló kö-
lyök büszkén rázza meg kulcs alakú fülbevalóját). Máskor szán-
juk, hiszen azt panaszolja, hogy mindenki puszilkodik, csak ô
nem. Sarastro (Tamási Zoltán) egy másik mesehôsre emlékeztet:
a nagy Ózra – mindenki retteg tôle, holott csak egy fáradt öreg-
ember. Tanácsadói testülete, a három pap egykori nevelôi közül
került ki. A tanácsnokok elégedetlenek saját mûvükkel, s folyton

önmérsékletre intik a könnyen haragvó királyt. Tamino (Téglás
Márton) nyugodt, tiszta lélek, a némasági próbát jógaülésben le-
vitálná végig, ha az izgága Papageno hagyná. Ôt már más köti le:
Papagena (Nyakó Júlia) Janus-arcú bábfigurájának átváltozása
elôtt sem visszataszító némber, perlekedésük igazán mulatságos
szópárbaj. Az Éjkirálynô (Horváth Zsuzsa) titokzatos és félelme-
tes jelenség, lánya, Pamina (Homonnai Katalin) a mesékbôl is-
merôs királylány jegyeit viseli.

Az eredeti mûvel való összevetés mindenképpen korlátozott ér-
vényû, ha új mûfajba ültetik át. A néhol esztrádmûsor benyomá-
sát keltô táncjátékban a más-más kontextusból kiragadott ele-
mek nem szervesülnek egységgé, a mondanivalót a jól mûködô
látványelemek inkább elszegényítik. A bábmese alkotói ellenben
magabiztosan tartják a Stúdió „K” korábbi elôadásainak kiemel-
kedô szakmai színvonalát, miközben sikerül újra megtalálniuk
azt a köztes pozíciót, ahonnan kezdô és haladó színházba járók-
nak is újat nyújthatnak. 

A VARÁZSFUVOLA
(Bozsik Yvette Társulat a Fesztivál Színházban)

ZENE: Wolfgang Amadeus Mozart. DÍSZLET: Khell Zsolt. JELMEZ: Ber-
zsenyi Krisztina. FÉNY: Petô József. FILM: Novák Erik. DRAMATURG: Tö-
rök Tamara. RENDEZÔ-KOREOGRÁFUS: Bozsik Yvette.
SZEREPLÔK: Hámor József, Gombai Szabolcs, Lisztóczki Hajnalka,
Szent-Ivány Kinga, Samantha Kettle, Szelôczey Dóra, Halápi Zsanett,
Fülöp Tímea, Hasznos Dóra, Nemes Zsófia, Vati Tamás, Góbi Rita,
Gergely Attila, Jantner Emese, Csere Zoltán, Katona Gábor, Katonka
Zoltán, Vida Gábor, Vislóczky Szabolcs, Zambriczky Ádám.

MOSONYI ALIZ: VARÁZSFUVOLA-MESE 
(Stúdió „K” a Nemzeti Színházban)

ZENE: Sáry Bánk. DÍSZLET: Szegô György. BÁBOK: Németh Ilona. REN-
DEZÔ: Fodor Tamás.
SZEREPLÔK: Horváth Zsuzsa, Tamási Zoltán, Homonnai Katalin, Téglás
Márton, Hannus Zoltán, Nyakó Júlia, Géczi Zoltán, Nádasi László,
Szabó Domokos, Büki Marcell.
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Hannus Zoltán, Homonnai Katalin és Nyakó Júlia a Stúdió „K” elôadásában 
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