SZÍNHÁZ

István és más semmi ?
A SZEGEDI SZABADTÉRI SZEZONJÁRÓL

Nemzeti opera- és színjátszásunk kultusza az elmúlt évtizedekben szertartássá, hagyománnyá nemesült a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Mi fér még bele? Merre, hogyan bővithető
a repertoár? Érdemesnek látszik kimunkálni az elkövetkezendőkre, kivált hogy ezen a nyáron
kísérlet történt frontáttörésre, nem lebecsülendő eredménnyel. Operában visszajött a Hunyadi
László (tavalyról), ám hevesebb gesztus szakította föl a mostohán kezelt, úgynevezett könnyűműfaj kitinpáncélját, mely eleddig jószerivel a János vitézt és A cigánybárót takarta, a publikum azok vetésforgójából részelhetett. Lehozták a Királydombról (és a filmvászonról)
Szörényi—Bródy rockoperáját, az István, a királyt, s mellé daljátéknak egy majd' három évtizedes rádiófelvételről, Kacsóh Rákóczijáról fújták le a port. István, Hunyadi, Rákóczi.
Ugyanazon nyárévad öt bemutatójából három: misszió, kultúrpolitika. Akkor is, ha a Hunyadi László konzerv-előadásai és a Rákóczi árnyékban maradtak az István frenetikus fogadtatása mögött. A

HUNYADI LÁSZLÓ
reprizének csöndje persze nincs tanulságok nélkül. Erkel operája amolyan szendvicspremierrel nyitotta a Játékokat, hiszen előző este az Istvánból tartottak (a fesztivál történetében először bevallottan) nyilvános főpróbát, roskadásig zsúfolt házzal, de ettől dübörgött a lelátó
harmadnap is, a Hunyadit követően, a tényleges István-premieren: Szörényiék magukhoz ragadták a hangsúlyos évadkezdés műsorpolitikai szenzációját. Amivel ha versenyre nehezen is
lehetett kelni, úgynevezett „pariban" maradni csak gondosabb, ápoltabb Hunyadival ígérkezhetett. Épülve az előző esztendő tapasztalatain, s mondjuk igazítva a szereposztáson — a repertoárjáték bevált receptje ez. Más a fölújítás íze-zamata, értelmezésbeli (frazírozási, karakterbeli) változatok szembesülnek, miközben a produktum egésze (s erre főleg gazdasági indítékai vannak a szegedi Játékoknak) változatlan. Mert így körülbelül az történt, hogy a rockerek
jöttek, láttak, győztek, elsöpörték, ami útjukba került. Egy bevált szabadtéri-színházi struktúra ilyen törékeny nem lehet. (Jövőre visszatérnek, ehhez érdemes igazítani a naptárt, már
amennyire igazítható lesz.) A Hunyadiról csak annyit: Mikó András rendezése fáradtnak, az
előadás nem egy pontján felületesnek, elnagyoltnak hatott. Szilágyi Erzsébet például már akkor fölsikolt boldogan, „ő él", midőn a hóhér harmadik csapása után ki sem tápászkodik
László a bástyafokra, vagyis nem lehet látni. Gara nádor mint valami futár ront be az esküvőre, „szűnjék a mulatság", s csak miután letartóztatja Hunyadit, robognak katonái a helyszínre — miféle parancsnok, különösen milyen politikus, nádor, ki nem biztosítja be előre föladatát. Továbbá: László megint kardot ránt Czilleire, mint tavaly, mielőtt hívei a kormányzót lemészárolnák, így — nézetem szerint — tényleg bűnrészes a gyilkosságban. Akkor pedig ké101

sőbb miért nem szökik börtönéből, s hivatkozik arra, hogy önmaga ellen tanúskodna? Miféle
királyi igazságszolgáltatásban bizhat? (Ez körülbelül olyan, mintha Gertrudisz sem rántana
tőrt Bánkra. Meglehet, akkor is végezne vele a bán, de így az egész szituáció hitele más.) Czilleit azért kaszabolják le, mert védtelen urukra támad — különben is egy ravasz méregkeverő
minek kockáztatna párbajt ellenségeinek oroszláncsapdájában. Nem tetszett továbbra sem,
hogy Varga Mátyás egyébként festői, lendületből komponált alapdíszletében hol leválasztófalat lenget a szél (a királyi szobához, a börtönhöz), hol meg nem (Hunyadi és Mária képtelen elbújni a szerelmi kettőshöz), az esküjelenet pedig illúzióromboló a műoltárral. Lépcsőjére sötétben térdelnek alá a főszereplők, vajh miért nem nyitották ki a templomot, miként az Istvánnál vagy a,Faustnál? Szerencsére adódnak melengető pillanatok is. Az eskükép vége, az első felvonás ellenpontozott mozgású fináléja lélekemelően szép, miként volt tavaly, s nem téveszti hatását a palotás sem (koreográfus Barkóczy Sándor). Pál Tamás megbízható zenei vezetésével a szereplők nagyjából a múltkori formájukat hozták. Az

ISTVÁN, A KIRÁLY
Szegeden visszavonhatatlanul üggyé vált. Jelenséggé, mihez közelíteni többféle út kínálkozik.
Egyesek szerint olyan, mint a Rubik-kocka. Tömegpszichózis, elmúlik idővel. A romlékonyság alighanem műfaji.billog rajta. Ez a típusú színpadi és nem csak színpadi zene azzal együtt
hat, hogy szerzői (szerzőtársai, kollégák) interpretálják, vagy ha nem, az előadók egyénisége,
személyisége, véleménye erősebb, meghatározóbb szerepet játszik az alkotói folyamatban, s a
kivitelezés komoly technikai, effektusbeli segédlettel történik — e komponensek nélkül csökkent az élmény, nincs igazi sokk, a produkció véraláfutásos. (Csak látszólag mond ellene a
Macskák fővárosi sikerszériája — ott maga a darab számított unikumnak, mint az Evita esetében a fiatalok rockszínházi vállalkozása; ha az eredeti angol együttesek is előadják nálunk,
mindjárt más fényt kap a hazai kiállítás.) Az István szegedi újraélesztésében alighanem hasonló tényezők indukálták a közönségsikert mint a Városligetben: ott a filmforgatásra ajzott
érdeklődést a mű, itt a dóm jelenlétére, hogy nem járulékos, hanem színházi rendeltetésű attrakcióként lehetett részesévé válni. Kétségtelen tehát, mindkétszer maga a mű, Boldizsár
Miklós—Szörényi Levente—Bródy János és mások munkája (a műegészről leválaszthatatlan
rendező, látványtervezőé, koreográfusé stb.) robbantott aknát. Minden esetre elgondolkodtató, mennyire komolyan vették — közreműködők, nézők egyaránt. Negyedszázad során temérdek előadást láttam, de olyat még nem e helyt, ahol ennyien (jó 30 szereplő, 125 táncos,
104 statiszta) ilyen fegyelmezetten vettek volna részt a szertartásban. Az oldalszínpadok szegélyén sem rezzent arcizma senkinek, szimpla statiszták tették a dolgukat mély alázattal ott,
ahol máskor lazítani, trécselni szoktak, mint arrafelejtett bábuk, dekorációs figurák. Szegényes kísérlet lenne a puszta szövegelemzés, a zenéről lecsupaszítva vizsgáim az István textusát.
Az államalapítás, nemzeti sorskérdéseink e történelmi léptékű, meghatározó momentuma úgy
jelenik meg, hogy egy pillanatnyi kisebbség haladó ideológiája nyer teret a többség túlhaladott, bár nem kifejezetten retrográd eszméjével szemben — vagyis hitelesen. István és Koppány konfliktusa attól izgalmas, drámai, hogy a történelmi vesztes oldalán rokonszenves, bár
idealisztikus esélyek lobbanak föl: Torda, a táltos, győztes mohácsi csatát jövendöl, meg Dózsa parasztnépének diadalát, Rákóczi nagybirodalmát, Kossuth konföderációját — arra az
esetre, ha nem István, hanem Koppány országa mellett törhettünk volna lándzsát. Szimpatikus Laborc extatikus lázítása is — „nem kell olyan isten, ki nem tud magyarul", lásd az egyházi szertartások napjainkra tapasztalható korszerűsítése, a latin miseszöveget anyanyelven
mondják —, Koppánynak Petőfivel föltett költői kérdése: „rabok legyünk vagy szabadok?"
És a többi. Hanem mindezek tézisszerűen, tételesen, az énekelt rock szövegeként hangzanak
el, vagyis szerepük szekundér a muzsika (ritmus, harmónia) mögött. Szörényiék a maguk jól
megválasztott, bevált ösvényein haladnak tovább, a beat és a népzene dallam- és ritmusvilágá102

nak sajátosan egyéni ötvözetét tálalják úgy, hogy nem egyszer színpadra küldik a népi zenekarok hangszereit is. Imigyen variálva jellemzik a figurákat, azok különböző lelkiállapotát; a
föllépő hazai rocksztároknak, Vikidál Gyulának, Nagy Ferónak vagy a rendkívüli képességekkel megáldott blues-énekes Deák „Bili" Gyulának alig kell mást tenniök, mint a koncertjeiken: magukat adhatják, játszhatják kedvükre. Ahol nem találtak éneklésben-megjelenésben
adekvát szereplőt, ott kettészelték a penzumot — mint éppen Istvánnál. Pelsőczy László
játssza, Varga Miklós énekli, ugyanígy Rékát Pap Vera, illetve Sebestyén Márta; vagy Vecellint Halmágyi Sándor, illetve Balázsovits Lajos. Merthogy az előadás play back; ekkora
együttest mikrofonközeiben tartani képtelenség, sokat mozognak, futnak, rohangálnak, megélik a rockot, nem karózhatnak le a hangcsövekhez, ahogyan opera-előadásokon kénytelenkelletlen szokás. (A megoldás kesztyűt dob általában a szabadtéri opera-előadások szegényes
hangzásmechanizmusának, valóságos provokáció, mely elől — a jelekből ítélve — nem is akar
kitérni a szegedi fesztivál. Már azon fondorkodik az új művészeti vezető Oberfrank Géza, miként kamatoztathatná ezt a fölismerést, módszert, technikát a jövő nyárra tervezett „igazi
operánál", a Varázsfuvolánál.) Az István eszméje, gondolatisága tehát a zene hullámhosszán
fénylik föl elsődlegesen és meghatározóan, éppen ezért annak horderejét, üzenetét, besugárzását a nemzeti tudatba, közgondolkodásunkba éppoly fölösleges túlbecsülni, miként alábecsülni is oktalanság. Maguk az alkotók sem dimenzionálják magasabbra. A királynak Imre
herceghez címzett Intelmei és Beethoven ismert nyitánya, annak ütőeffektusokkal elrajzolt vége felé színrelépő Illés-együttes arról dalol: „ te kit választanál". Mármint példaképnek, ha jól
hallom. Sőt, e fiataloknak postázott körkérdést afelé ragozzák, hogy (ha) valakinek le kell
mondani hivataláról, valakinek át kell írni a régi meséket, vagy meg kell váltani a világot —
mármint akkor „te kit választanál". Isten ments, kérhetnék akár Szörényiék, ágyúval lőni a
verebet, a tízentúliak társaságának ajánlanak kerekasztalfórumot mindössze. Ezért dőre vita
műfajilag is méricskélni, szabad-e éppen a rockból nemzeti rockoperát magásztositani, rábízva nagyobb horderejű sorskérdések élveboncolását — komolyabb műtétről nincs szó. Megizzasztó viszont a hatásmechanizmusa. Vikidál Gyula morfondírozott e sorok írójának az egyik
próbán arról, hogy magukat is fejbekólintotta a lenyűgöző, elementáris hatás: mintha hiányzott volna az embereknek egy gondolat, egy könyv, egy biztatás, nézzenek szembe magyarságtudatukkal. Mert itt, ha némileg fölfokozott eszközök segítségével is, de szembenézhetnek.
Valahol olvastam, a Monarchiában temérdek színházat építettek, mindben diszes központi
páhollyal, fönntartva azt a császár esetleges látogatásához, ám Ferenc József ezeknek a színházaknak többségében sohasem járt, estéről-estére üresen maradt a páholya évtizedeken át.
Nemzettudatunk bizonyos páholyai ásítoznak ily üresen, kivált a fiatalokban, dolgok, amelyekről elvétve vagy dezorientálásra hajlamosító összefüggésekben beszélünk csak, s mely tudatpáholyaink nacionalizmussal hál'istennek régóta betölthetetlenek, ámbátor uralkodó rezsimek a historikus korokban, vérzivataros múltunk során, oly gyakran spekuláltak erre.
A hiányérzet valós, s főleg a legfogékonyabb korosztályban, a fiatalokban, akik hálás vevői
eszméknek, gondolatoknak, ideológiáknak, ha olyan tömegműfaj szállítja hozzájuk, mint a
rock. Amikor az előadás végén fölzeng a Himnusz (máskülönben nem szervül lényegesen a darab testéhez), fényeső hull a toronyból, magyar zászló kúszik a magasba, bizony talpraszökken a nézősereg, megkönnyezi férfiasan. Hogy mit is? Semmi egyebet: magyarok vagyunk.
Ecsetelhetnőnk hosszan a zenei-színpadi effekteket, melyek a katarzishoz vezetnek. A szerzők, a rendező Koltay Gábor, a látványtervező Andor Tamás, az attraktív táncokat koreografáló Nóvák Ferenc vérbeli profimunkát végeztek — Nóvák még afféle csodára is képes, hogy
fiai-lányai néptáncot pörgetnek rockzenére, bizarr vérszerződéssel. A szegedi Dóm tér sekrestyéjében frissen vasalt, ú j köntöst öltött az István, ám tartalma nem változott, maradt. Utólag
úgy tűnik, itt nyerhette el legjobb formáját. A kételkedők pedig, akik a szabadtéri „konzervatív" hagyományait féltették, szentségtörést szimatoltak vagy az újszerű play back technikára
célozva látni vélték a holtvágányt, ahová kisiklik az előadás — fejet hajtottak a sikert tapasztalván. Mert elvitathatatlan, az effajta szabadtéri környezetben ideális az élmény, melyet az
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Istvánra esküdött lelkes elitgárda szemnek-fülnek gyönyörűségére fakasztani tudott. Pelsőczy
párducmozgása, Vikidál pogány hajlíthatatlansága, az Asztrik főpapot elfeminizáló, fejhangosan kántáló Victor Máté rendíthetetlensége olyan betongerendái az előadásnak, amit színes
repkénnyel futtat be Sára Bernadett visszafojtott Gizellája, a showman Nagy Feró pökhendi
Laborca, a már emlegetett Deák „Bili" tüzes sámánportréja, a kaméleontrió Maszlay István—
Sörös Sándor—Balázs Péter haszonleső kópésága, Berek Kati tántoríthatatlan Saroltja, vagy
éppen Pap Vera alázatosan illékony Rékája. A szokásosnál is szélesebb színpad oldalszegélyein vascsővázas, áttetsző fekete lepellel borított a táborok helye, komor keretéül a három
középső templomkapu oltáriszentségének; így, csupasz valóságukban jelképezik az egyház
méltóságát, a haladó ideológia szerepét, súlyát az államalapításban. (Ha kinyílnak a nehéz ajtók, erősen megvilágított füst-fénygomolyból tűnnek elő majd vissza a szereplők — misztikus
borzongató a látvány.) Szörényi—Bródy rockoperájával ú j esélyek, merészebb távlatok kontúrjai sejlenek föl a Játékok műsorpolitikájában. A darabot jövőre viszontlátjuk, egy izgató
kérdésben máris „válaszra várva": lehet-e tartósabb sikere hazai rockoperának.
Az időrendben következő bemutató,

GOUNOD FAUSTJÁÉ
majdhogynem a Hunyadi sorsára jutott, csöndes érdeklődés övezte. Csak akik elkerülték az
Istvánt, érték be az óhatatlanul szerényebb hangzásélménnyel. A szegedi szabadtérin eleddig
egyszer adták, tizennyolc nyara, tehát jó régen, s ugyancsak Szinetár Miklós rendezésében, viszont a nemzetközi börzén katalogizált szólistákkal, Jüan Oncinával, Virginia Gordonival,
Carlo Cűvdval. A híres külföldi énekest nem piperkőc sznobéria hiányolja. Általában fűszerei
ők a szabadtéri operajátszásnak, így különbözhet csillagkupolás attrakció a kőszínházi menetrendszerű bemutatóktól, így tekinthet el a néző szúnyogcsípésektől, várja ki türelmesen a zivatarfelhők átvonulását: hangcsodára nem jöhet vissza holnap, holnapután. Más — bár kényszerítő — kérdés persze, ha nincs rá pénz, valuta, fedezet. Akkor viszont mást kell kitalálni, s
ennyiben föltétlenül osztom a szabadtéri ú j művészeti vezetőjének, mellesleg a Faust dirigensének, friss benyomások tanulságaiból szőtt ábrándját egy play back operára. Mert hiába van
koncepciója Szinetárnak, nem az a hangzásminőség tölti ki tartalommal, amire az elképzelése
szabott. A színpadot időben visszafuttatja, a figurákat állva hagyja. Misztériumtablója jó érzékkel topografizálta a darabot ide, mégha Forray Gábor felhőgalacsinokkal habos mennypokol stilizációi kissé snassz látványt is nyújtanak. A színpad közepére emelvény kerül, s bár
mögötte előszedik a különböző helyszínek konkrét díszletfalait, a romantikus felhangokat
nélkülöző színpadképek hangfenoméneknek kínálnak tálcát, magasztosuljanak akár az égig
— hanem a titántorkú szólisták hiányoznak, s a helyükre hívott, máskülönben kitűnő, igen
muzikális „kamaraművészek" olykor feszengenek a tágas színpadlakásban. A figurákat Márk
Tivadar múlt századi hősöknek öltözteti, Mefisztót például szmokingos úrnak, akiről titokzatos rulettjátékosok, mészarcú kártyakeverők jutnak az embernek eszébe; körötte krampuszok
szédelegnek, Gregor József játssza. Kelen Péter Faustja sem holmi démoni hatalomnak, inkább egy fizetőpincérnek álcázott kaszinőördögnek réveteg, tétova bábja. Szabadtérin előfordul, hogy húznak a darabokból, a közönség ne unja el magát: a vitatható önkénynek kárvallottja ezúttal a templomkép. Éppen itt, a nyitott dómkapu előtt, hol Mefisztó „nincs irgalomja" a végső kétségbeesésbe taszíthatná Margitot. így tudniillik semmi sem motiválja a lányt
döntésében, mikor Faustot eltaszítja magától. Furán alakul a második felvonás vége is. Margit nyitott ablakban tárulkozik ki, és abban a hiszemben suttogja boldogságát a csillagos égnek, hogy senki sem hallja, egyedül van — Mefisztóval a hátában Faust éppen előtte áll. Mert
ha mondjuk a másik ablakot választja... Gondolom, rendezői koncepció, hogy ami irracionális, azon nincs mit magyarázni: de hát ez véletlenül racionális elem, s az apró szituációk logikájával nagyvonalúskodni dőreség, mivel az értelmezés, a helyzetelemzés amúgy is kacifántos
az operajátszásban. Eredeti és szerencsés ötlet viszont a záró képben Valentint „föltá104
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Somogyi József: Szántó Kovács János-emlékmű
(Hódmezővásárhely, Kossuth tér)

masztani" — a templomból. Miután az angyali kar már penitenciát ígért Margitnak, maga is
megbocsát, karját kínálja húgának, s mint grál lovag viszi el a mennyek országába. Pergő,
változatos a Valpurgis-éj; Pethő László koreográfiája. A boszorkányszomat nagyoperai kaleidoszkópjában Szőnyi Nóra, Szakály György és Volf Katalin táncol virgonc szólókat, az
egyik tételben például kagylóhéjból lép ki a balerina. Oberfrank Géza zenei vezetése leginkább
korrektnek mondható. Érezhetően a biztonságot vigyázza, a színpadi és a zenekari hangzás
optimális arányait. Ezért aztán nagy pillanatok, kiborulások nincsenek, de minimálisak az ekkora térben folyvást kísértő pontatlanságok is. Ez a Faust zenei értékeivel kőszínházi melegágyban pompázna igazán. Kelen Péter intelligenciáját dicséri, ahogyan hangilag von cezúrát
az idős és a megfiatalodott Faust közé, s képes kirajzolni a megfáradt, fásult öregember portréját. A cavatinában lángfényes fölső cét fúj meg, s végig konzekvensen játssza-énekli egy szerelmi vágytól bávatag ifjú holdkórosságát. Nekivaló szerep, bár érési folyamat előtt áll: időnként túlságosan visszafogott, nagyon muzikális akar (persze tud) lenni, s ilyenkor a hang nem
mindig jön át. Azért sajnálja az ember, mert tenorja igézően szép, márpedig szépségből a fül
több intenzitást igényel, mind többet kíván. Haloványabb, bár muzikális Margit: Zempléni
Mária. Karcsú szopránja a drámai terhelések alatt ropog meg, s noha a szerelmi jelenetekben
megindítóan plasztikus, intim, olykor az az érzésem, belehal a szépségbe — holott nekünk kellene belehalni odalent, a nézőtéren. Még Gregor József Mefisztója él a legváltozatosabb zenei
eszközökkel — azon túl persze, hogy basszusa nem kimondottan sátáni karakter, sőt, jézusi
inkább. Maga is tudván ezt, „nemcsak dalolni" igyekszik, hanem az indulat recitatív kitöréseivel, hangjának mesterséges torzításaival spékeli meg szólamát; a rondóban például. Mindenesetre derekasan állja a próbát, nem véletlen, ha éppen szerenádjával, ezzel a gunyoros erkölcsi hitvallással parádés, egyszerre lágyan behízelgő és drasztikusan képmutató; hangja az
ilyesfajta zenei ábrázolásokra predesztinálja. Németh József atlétakiállású Valentinje a fölső
regiszterekkel áll hadilábon, máskülönben markáns, míves matéria, áriáját tartással, jó kondícióban tolmácsolja. Mészöly Katalin bővérű, telt hangzású Mártája, Bajtay-Horváth Ágota
finom Siebelje és Szakály Péter tintáskedvű Brandnerje egészíti ki a szereplőgárdát, melynek
„kötőanyagát" megbízható kórus adja. A harcosok bevonulója áthatóan zeng, de az angyali
karok is viszonylag tisztán szólalnak meg (karigazgató: Molnár László). Jókora vargabetűvel
kanyarodott ide

KACSÓH PONGRÁC RÁKÓCZIJA.
Ha eredeti szövegkönyvéhez hasonlítgatjuk, bizony alig ismerni rá. Föladta a leckét Ruitner
Sándornak, hogy születése után gyorsan elfelejtették, ezért szükségét látta a gyökeres átdolgozásnak. (Nota bene, az utókor annak ellenére kezelte mostohán a Rákóczit, hogy a király színházi 1906-os ősbemutatóját kitörő lelkesedéssel fogadták. Sokan a János vitéznél is különbnek tartották, de hát az idő ezt nem igazolta, s őszintén szólva a szegedi újraélesztése sem.)
Ruitner Rákóczija lényegében arról szól, hogy a választott vezér, az államférfi kormányozhat
egy országot, de nem kormányozhatja önnön sorsát: magánéletét föl kell áldoznia a közös
ügy, a szent eszme oltárán. „Az én rabságom egy nép szabadságát jelenti" — érvel Rákóczi
feleségének, Amáliának, s ezzel alighanem el is mond minden fontosat, mert egyéb más, ami a
színpadon történik, ezt a gondolatot tapodja körül. így valójában nem Rákóczi dönt, a felkelők élére áll — maga inkább a nehézségeket látja, elbukott szabadságharcainkra meg családi
fogadalmakra hivatkozik —, a magyar státusok és Erdély fejedelme úgy lőn, hogy magyarjai
egészen egyszerűen megválasztják. Ez az összes történés, mi a teljes operettben benne foglaltatik. Az első részben hősünk föladja habozó magatartását, a másodikban pedig feleségével,
családjával és a birtokadományokban fölkínált császári megbocsátással-elégtétellel szemben
megvédi álláspontját. Dramaturgiailag tehát nem sokat tesz, passzív, semmint aktív figura.
Persze a zenei anyag is megsínyli ezt a dramaturgiát, helyzetszegény szüzséhez tapad. Sok a
nosztalgiázás, serkentő, invenciózus jelenetek híján alig akad megrenditő, fölkavaró részlet
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— még a táncokban, kórusokban sem, de Rákóczi hires dala („Fülembe csendül egy nóta
még") is amolyan belső monológ. Színházban ennyi történés kevés — a kis cselekmények laza
füzére, a bujdosók borongása, a lengyel palatínus bátorító rokonszenve, Magda rejtett vonzalma Rákóczihoz, majd érzelmi kalandja Ádámmal, a császári tábornok félrevezetése stb.
apró színezőtabletták. Az egyetlen fölvillanyozó szituáció csak az első rész vége felé virrad
ránk, hogy a nép és Rákócziék egymásra találnak — egyébiránt se költészet, se humor. Ezért
aztán nemigen jósolnék továbbra sem derűs jövőt a Rákóczinak — bárha föltámasztása ennyi
tanulsággal sincs haszontalanul: kísérlet nélkül nincs színház. Az előadás látszólag sok mindent elkövet feledtetni, akarva-akaratlan mégis felszínre hozza a darab gyengeségeit. Van itt
tömeg, akkora mint a tápéi búcsún — drámai szituációk nélkül azonban tétova massza. Még
jó, hogy Horváth Zoltán nagy szabadtéri rutinjával ilyen-olyan elfoglaltságokat talál ki a különböző csoportoknak. Márk Tivadar jelmezein akad nézgelődnivaló, miként Csikós Attila
árkádos-teraszos díszletsorán, mely az első részben várbelső, szünet után a fejedelmi sátor és
közvetlen környékének kuruc tábora; figyel a templom szín- és formakultúrájára. A szereplőgárda részint operistákból, részint prózai színészekből verbuválódott, s jellemző módon a prózi'sták emlékezetesebbek, homogén feladatuk okán: csak beszélniük kell. így Vass Gábor érces Bercsényi, ellenpontjaként a földhözragadt szegénység keservei szólhatnak Mentes József
öreg Pap Mihályából. A címszereplő Leblanc Győző szépen énekli, hogy „Hazámba
vágyom", kétszer is (mert a nóta előjön szünet után), beszéde azonban nagyon deklamáló,
„operettes", olykor alig érthető. Ugyanez áll Pitti Katalin Magdájára, aki akkor járna jobban, ha több alkalma adódna énekelni. Rákócziék, illetve Ötvös Csaba karakteres császári tábornoka között Mészöly Katalin Lubomirska hercegnője és Gyimesi Kálmán hetmanja
játsszák a mérleg nyelvét, elegánsan, tapintatosan, s kitűnik még Korcsmáros Péter hevülettel,
őszinte átéléssel kirobbanó Gölöncsér Andrása, meg Virág József Berzeviczy Ádámja. Cser
Miklós karmesterre hárult összefogni ezt a búsmagyar zenei anyagot: rajta sem múlott tulajdonképpen. Zenekarával igyekezett ott lenni, kíséretéül szegődni a daloknak, együtteseknek,
de hát az a pár gyöngyszem, ami itt kapható, még nem díszes nyaklánc. Alighanem elkelt volna némi elsősegély; mondjuk pár Kacsóh-nótával följavítani a zsenge partitúrát. Nem szorult
viszont elsősegélyre a

GRÚZ ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES,
jóllehet műsorához valamiféle héttérfal, díszletstikli elkelt volna hangulati pnaorámának. Elképzelhető az is persze, hogy kifejezetten puritánra tervezték: „szóljon" a művészet szférájába emelt néptánc, népviselet, népzene minden cicoma nélkül, natúrban. Az egy híján négy évtizedes múltú, tehát viszonylag fiatal társulat a néptánckultúra törzsökös hagyományőrzőjeként jelentkezett hazánkban, elsőként a hasonló szovjet együttesek közül, még 1949-ben; azóta számos országot bejártak, hozzánk harmadszor jöttek, de előzően, már 1977-ben is fölléptek Szegeden. Vagyis hát ismerősöket üdvözölt Margitsziget után a szegedi közönség is, nyilván szép emlékekkel, hiszen mindhárom estjükre megteltek a lelátók — sajna éppen a premierre csak ideig-óráig, bemutatójuknak majd kétharmadát elmosta az eső. A második két alkalom viszont gondoskodott kárpótlásról. Irodalmi hetilapunk mozdulatmúzeumnak nevezte, találóan, konok hitvallásukat, amivel népük ősi szokásait ápolják, vigyázzák féltőn, lehántva az óhatatlanul incselkedő külső hatásokat, idegen elemeket. Ugyanakkor természetszerűleg nem az eredeti, naiv formában találják ezeket a mozgásokat — ahogyan az amatőr
együttesek vagy ünnepi alkalmakon az emberek spontán járják —, hanem „kifaragva", földúsítva, megszikráztatva. A művészi stilizáció nemcsak a mérnöki pontosággal megrajzolt koreográfiák tökéletes kivitelezésében jelentkezik, amikor teljes férfi- vagy női kar csinálja
ugyanazt egyszerre, hanem a férfiak akrobatikus, mutatványba illően bravúros, lélegzetállító
ugrásain, egyedülálló spicctechnikáján és térdenátfordulásain, illetve a lányok pillekönnyű suhanásain, kecses mozdulatain. Hagyományosan éles kontrasztot őriznek ezek a férfiaknak és
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hölgyeknek komponált táncok, ami csöppet sem véletlen: olyan ez a grúz társulat, mint egy
nagy família. Az alapító házaspár, Nino Ramisvili és Iliko Szuhisvili változatlanul rajta tartja
a szemét, fiuk, Tengiz Szuhisvili a koreográfus, de táncol már az unoka is — a művészi látásmód sajátszerűsége imigyen öröklődik át a családi tradíciókkal. Grúzia valamennyi tájegységének specialitását föltérképezték, még az újabb keletű városi folklór sem kerülte el figyelmüket; a legősibb elemek a 10—11. századig nyúlnak vissza, a perzsák, mongolok, törökök támadásainak kitett nép harci mozdulataiban. A horumi vagy a mhedruli (lovastánc) szilajságának hűsítő vize a női kar narnarija, közben vérpezsdítő grúz ritmusok dübörögnek eredeti
hangszereiken — hasonlóan ellentétes hangulatok egész etűdsorán játszik fáradhatatlanul az
együttes. A néző csak ül és bámul. Milyen egyszerű!
*

Az idei szabadtéri játékok öt bemutatójának 18 előadását 87 ezren látták, ami a nézőtér
77 százalékos kihasználtságának felel meg. Ez nagyjából az elmúlt fél évtized átlaga — statisztikai mutatóiban sem zárt tehát rossz szezont Szeged legfrissebb fesztiválnyara.
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