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ár kintrôl látszik, hogy a Mátyás utcai kisszín-
házban nagy változások történtek: amióta a

Stúdió „K” kiköltözött belôle, kívül-belül megújult.
Lukáts Andor harcolta és izzadta ki az új-régi játszó-
helyet, amelyet – Halász Péter emléke elôtt is tiszte-
legve, s az ô egyik elôadásának címére utalva – Sanyi
és Aranka Színháznak nevezett el. A masszív és deko-
ratív barna bejárat fölött szerény cégér hirdeti a kis te-
átrumot, a lépcsô alján lévô ablaknál maga Lukáts ül,

s árusítja a jegyeket. Az elôtérre alig lehet ráismerni:
a frissen rakott nyerstégla falak, a kerámia padlóbur-
kolat, az újjáalakított mellékhelyiségek elegánssá,
gusztusossá varázsolják a pincét. A színházterem sze-
rencsére megmaradt olyannak, amilyennek ismertük. 

Az életben maradásáért küszködô független kis-
színház még csak keresgéli a lehetôségeit, de máris

egy szenzációs estnek adott helyet. Itt próbálhatott, és
mutathatta be produkcióját két, a maga területén
egyedülálló mûvész, Borlai Gergô és Ladányi Andrea.
Már a vezetéknevük kezdôbetûjébôl alkotott cím is
arra utal, hogy amit csinálnak, az szétválaszthatatla-
nul közös munka eredménye. Borlai nem ütôhang-
szeres kíséretet ad Ladányi tánca alá, s nem dobszóló-
ra készített magának koreográfiát a táncosnô. Hosszú
improvizációs szakasz elôzhette meg azt a fázist,

amikor kikristályosodott a BL-elôadás szerkezete,
karaktere.

A játéktér kétszintes, mindegyik közepén egy-egy
ütôhangszer-arzenál. Elsô ránézésre megállapítható,
hogy a felsô készlet egészen különös, ugyanis a hang-
szerek többségét cintányérnak tûnô, három-, négy-
vagy többszárnyú, propellerszerû fémlemezek alkotják.
A háttérben, a falak mentén feltornyozva a dobok s
más eszközök dobozai állnak. A színpadot a nézôtértôl
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átlátszó, füstszínû, eltolható táblák választják el. Ami -
kor ezeket Ladányi összezárja, a mögöttük zajló törté-
nések matt színezetet kapnak. Ez a látvány összemon-
tírozódik a dobost és a táncosnôt fél-hátulról felvevô vi-
deokamerák külsô személy által vezérelt képeivel.

Nemcsak erre a megoldásra, hanem az egész elô-
adás ra is elmondható: az az érzésünk, hogy minden
momentum ott és abban a pillanatban születik. Ez
azonban látszat, hiszen a próbák során kialakított biz-
tos szerkezet, a tételek kidolgozott felépítése csak a na-
gyobb egységeken belüli részletekben ad lehetôséget a
kötött improvizációra. A rögtönzés alkalmainál fonto-
sabb az a koncentráció és intenzív egymásra figyelés –
egymásra hangolódás, aminek következtében az egyik
játékos legkisebb rezdülésére a másik magától értetô-
dôen és azonnal válaszol, a kapott impulzust továbbvi-
szi és visszaadja, s ezáltal ô indít el újabb mikrofolya-
matot. Ennek köszönhetô, hogy egy pillanatra sem
mûködik a begyakorlottság rutinja, mert azt élhetjük
át, ahogy két nagyon különbözô ember élesben, egy-
másra utalva és minden idegszálával a közös munkára
figyelve létezik a színen, ahol tulajdonképpen egy pár-
kapcsolat nem mindennapi története bontakozik ki.

Amikor kivilágosodik, Borlai az alsó dobfelszerelés
mögött ül, Ladányi jobboldalt, a fal melletti ülôkén épp
spicc-cipôjének befûzésével-bekötésével végez. Az
erôs testalkatú férfin terepszínû nadrág és ujjatlan fe-
kete zakó van, bal karján jókora tetoválás látszik. La dá -
nyi rózsaszínû, fekete szegéllyel ellátott, ujjatlan és
hosszú selyemblúzt, fekete neccharisnyát és bézs ár-
nyalú kisnadrágot visel. Mintha véletlen lenne, cipôjé-
vel megkoccantja a padlót, a koppanásra alig hallható
lágy dobhang felel. Ladányi újabb koppantással vissza-
válaszol, s kibontakozik az elsô tételt uraló párbeszé-
dük. A nô egyre bonyolultabb ritmusképletet kopog ki
balettcipôjének orrával, egyre vadabb és intenzívebb
lesz a lábmozgása, s egy idô után már nem tudni, hogy
ki megy ki után: a dobos követi-e „a balettcipô dalla-
mát”, vagy fordítva, a hangszeregyüttes minden darab-
ját megszólaltató, azokon mind összetettebb hang zá so -
kat teremtô ütôs diktálja-e a tempót. A futamok alatt és
a közöttük beálló csendben Ladányi teste ültében meg-
megbicsaklik, hol a kézfeje hanyatlik alá, hol ellenke-
zô oldali vállöve ernyed el, hogy aztán inas teste min-
den izmának megfeszülésével folytatódjon a dialógus.

Az öt tételre osztható elôadás második etapjában
Ladányi cipôt vált. Magas sarkúban lépdel át a színpad
bal oldalára, menet közben e jelenet tartamára össze-
zárja a szürke ajtókat. Egy helyben áll, úgy táncol.
A fel sôteste mozdul, karjai szinte önálló életre kelnek.
Borlai rezzenéstelen arccal zenél. Repetitivitás jellem-
zi a tételt, minimális változásokkal ismétlôdnek a
mozgássorok s velük együtt a futamok, amelyek lükte-
tését a lábdob monoton puffanása szabja meg. Amikor
ez az állandó, mély és egyre erôsebb hang szinte elvi-
selhetetlenné válik, Ladányi középre lép, és Borlaival
szembefordulva, szétterpesztett lábbal a nagydobra ül.
A jelenetet átfûtô erotika eléri csúcspontját, a rezeket
tartó állványokba kapaszkodó karok, a dobra rásimuló
nôi test kifeszül, a dobok eksztatikusan szólnak, majd
ahogy csendesednek-szelídülnek, ernyed el Ladányi is. 

A középsô részben Ladányi a felsô szintre, a külön-
leges ütôhangszerek közé áll, egyiket-másikat kézzel

megpendíti. A különbözôképpen hangolt furcsa leme-
zek sokáig kizengô, fémes hangot adnak, de szavukat
elnyomja Borlai hosszú és bonyolult, változatos és is-
métlôdô dallama, amelyet csaknem minden hangsze-
rén játszva és látványosan nagy mozdulatokkal szólal-
tat meg. Ladányi stilizáltan követi partnere mozdulata-
it, szinkronban marad velük, de tovább is viszi ôket.
Kettôsük az összehangoltság elképesztô fokáról tanús-
kodik. Eldönthetetlen, hogy Ladányi vezényli-e a neki
háttal ülô Borlait, vagy a férfi koreografáltnak ható
mozdulatsorát utánozza-alakítja-e át a nô. Közben
játékos megoldásokra is képesek: a táncosnô mozgás-
sorával párhuzamos zenei motívumot Borlai megsza-
kítja, s csak pár ütemmel késôbb tér vissza az eredeti
dallam- és mozgásívhez – természetesen pontos szink -
ronban. Ugyanezt fordítva is eljátsszák.

Éles váltás következik: Ladányi átöltözik, szintén te-
repszínû nadrágot vesz fel, hozzá fekete pólót húz, rajta
fehér necctrikóval. Komótosan pakolni kezd. Leszereli
a felsô szinten lévô felszerelés hagyományos hangsze-
reit, a dobokat, a cintányérokat, becsúsztatja ôket a do-
bozukba, a tartóelemeket behajigálja egy ládába. Borlai
közben fantasztikus szólót dobol. Amikor a táncosnô
elvégezte a munkáját, az ütôs mögé áll, elkapja a két
kezét, kiveszi belôlük az ütôket. Borlai feláll, felmegy a
felsô szinten lévô ütôhangszerekhez. Játszani kezd raj-
tuk, miközben Ladányi elfoglalja a férfi helyét, kezébe
vesz két ütôt, s próbálgatni kezdi a dobokat. 

Ekkor visszajön Borlai, magával hozva a fenti széket,
s szorosan Ladányi mögé ül. Hátulról megfogja part-
nernôjének csuklóit, s közösen kezdenek játszani.

Ladányi Andrea 
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Elôször csak egy-egy ütéssel próbálkoznak, aztán ze-
nélésük folyamatossá, a hangzás bonyolultabbá válik.
Nem tudni, ki mennyit ad hozzá a páros teljesítmény-
hez, mennyit az emberfeletti munkát végzô Borlai
vagy a tökéletesen ellazuló-idomuló Ladányi. A tökéle-
tes feloldódás állapotának lehetünk részesei, azon rit-
ka gesztus beteljesülésének, amikor valaki hajlandó és
képes beavatni társát a maga tudományába és mûvé-
szetébe, s ezáltal születik meg közöttük a teljes egység.
E folyamat csúcspontja és betetôzése: Borlai elengedi
Ladányi kezét, feláll, és kimegy a színrôl. A táncosnô

hibátlanul folytatja a dobolást – bár ütôi nem érnek a
hangszerhez. Csak bennünk szól tovább a zene, míg a
fény kihuny.

BL (Sanyi és Aranka Színház)

Dob: Borlai Gergô. Stylist: Lakatos Márk. Fény:
Payer Ferenc.
Tánc: Ladányi Andrea.

ó, ha az ember megôrzi magában a csalódásra való
nyitottság képességét. A „fölfelé” csalódáshoz – be-

ismerni, hogy várakozásainkat fölülmúlja az élmény –
talán nagyobb lelkierô kell, viszont a negatív csalódás
túlélése nehezebb. Az opera mûfaja bôséges alkalmat
kínál mindkettôre.

Szegeden azért merült föl az Otello bemutatása,
mert José Curát erre sikerült megszerezni. Ne legyünk
finnyásak: Cura ma az egyik keresett Otello a világpia-
con, még ha a legnagyobb operaházak nem hívják is
erre a szerepre. Nem valami kierôsített szuperkoncert-
re jött (amelyen többet dirigál, mint énekel), hanem a
legdrámaibb Verdi-címszerepet ígérte két estére, s
egyben azt, hogy elôször énekel Magyarországon teljes
operát.

A mostani bemutató döntô tényezôjének az bizo-
nyult, hogy – a Cura-csomag részeként – a Szegedre
sokadszor visszatérô Pál Tamás hosszú és alapos pró-
bákat tartott mind a zenekarnak, mind a szólistáknak.
Így aztán a partitúra olyan tiszta drámaisággal szólalt
meg, ahogyan ritkán hallja az ember. A szegedi Otello
hangzása transzparens, a feszültség magából a zenei
anyagból nô ki, a fölépítés által válik erôteljessé és drá-
maivá. A szegedi kórust régen hallhattuk ennyire egy-
ségesnek és tisztának (karigazgató: Kovács Kornélia).

Vajda Júliának – saját szavai szerint – az elôzô,
nyolcvanas évek végi Desdemona kicsit korán jött, a
mostani egy kicsit késôn. Miközben nem a szöveg sze-
rinti tizenéves lányalakot látjuk, s a hang is szubrette-
sebb az ideálisnál, az éneklés olyan plasztikus, a for-
málás annyira muzikális, hogy teljes portrét kapunk,
s a szinte mindig emelkedett unalomba fúló Fûz fa -
dalban végigélhetjük a hajdani fiatal lány szenvedéseit.
Wendler Attilán már lírai tenorként is látszott, hogy

hangjának legértékesebb tulajdonsága a hôsi színezet.
Mára megfelelô Otello-orgánummá érett, amely míve-
sen mintázza meg a gazdagon fölrakott dallamokat.
Wendler testarányaiban és attitûdjében van valami
gyer mekes. Ez különösen Vajda Júlia érett korú
Desdemonája mellett feltûnô. Az eredeti korviszony
így visszájára fordul, ám az érzelmi kapcsolat így is hi-
teles: e zaklatott, nagy gyerek dühkitöréseit felesége
anyáskodva próbálja kezelni. Wendlerben van tartás,
talán csak a személyesség hiányzik belôle. Ez az Otello
fenséges bronzszobor. Sajnáljuk, hogy ledôl a pompás
alkotás, ám bukása nem facsarja meg a szívünket.
Kelemen Zoltán impozáns baritonja és kidolgozott
énektechnikája megbízható Jagót sejtetett, bár szemé-
lyiségében, alakításaiban eddig nem fedeztük föl a
rossz iránti diabolikus fogékonyságot vagy gátlástalan-
ságot. Nos, Kelemen már a premieren is lenyûgözôen
zengô hangon énekelt, ugyanakkor érvényre juttatta a
szólam ezer színét. Ráadásul váltótársa megbetegedé-
se miatt rá maradt a kilenc nap alatti hat elôadás. Jó volt
nézni, ahogy egyre magabiztosabbá, izgalmasabbá,
teljessé vált alakítása, magából a zenébôl születtek
meg gesztusai, mimikája, ahogy kibomlott ez a külö-
nös figura.

A debütáns rendezô, Anger Ferenc, aki éppen a da-
rab „anyavárosában” tanul operarendezést, nemcsak
Velence légkörét és architektúráját ismeri jól, hanem a
mûvet is. A történetvezetés követhetô, amit persze
megkönnyít a szövegvetítés. Szendrényi Éva a forgó-
színpadra két párhuzamos emelvényt szerkesztett, az
egyik míves fehér kövekbôl épült, a másik csúnya vas-
rudakból.  Két tologatható híd köti össze ôket, és két
lépcsôsort helyezgetnek ide-oda. Nem a darab helyszí-
nét, hanem a dráma eljátszásához szükséges tereket

Márok Tamás

A zene közegében
O T E L L O  S I N E  C U R A  –  C O N  C U R A
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