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A Nabucco ürügyén

A szegedi szabadtéri operajátszásról

Az érett Verdi nagy alkotásai, A trubadúr ,
a Don Car lo s , az Aida után várható volt,
hogy előbb-utóbb a Szegedi Szabadtéri
Játékok műsorrendjébe illeszkedik a
fiatalkori mű, a Nabucco is. Nem
elsősorban különleges zenei értékei miatt
kívánkozik ide - noha a huszonhét-
huszonnyolc éves Verdinek sorrendben
harmadik operájában már szinte minden
készen van és kialakult, amire később is
épülnek művei -, inkább azért, mert ez
igazi népopera, hatalmas kórusokkal,
tömegjelenetekkel, rabszolgasorban síny-
lődő szabadulására váró nép, katonák
sokaságával. Valósággal szabad térre
vágyik ez a szabadságról muzsikáló zene-
mű, helyet kér magának, ahol az éneklő
statisztéria széles pódiumon szétteríthető,
ahol az egyéni jellemzést - amivel az ifjú
Verdi itt-ott még adósa hallga-tóinak - a
tömegek ábrázolása egészíti ki. És ezen a
hatalmas színpadon bont-ható ki egyéni
sorsnak, az ellentétes táborból jött
szerelmeseknek és az életüket befolyásoló,
meghatározó népeknek dialektikus
kapcsolata is. Sok felté-
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szólistákkal, mert azok - főleg, akik már
énekelték Nabuccóbeli szerepüket másutt,
a szabadtéritől eltérő körülmények között -
magukkal hozták korábbi figura-
értelmezésüket, esetleges beidegződései-
ket, szokott operai gesztusaikat is. Ez a
szabadtéri - következésképpen alkalmi, és
mindössze három-négy előadásra verbuvált
- rendezésnek mindig kritikus pontja.
Békés András sem tehetett mást, mint hogy
a lehetőség szerint valamiféle egyöntetűség
felé terelte a szereplők színpadi mozgását,
de azt már aligha tudta elérni, hogy a
tömeg és az egyéni sors kapcsolata minden
jelenetben meg-felelő formát öltsön. Az
olyan tehetséges művészek, mint például
Nabuccóként a bolgár Sztojan Popov,
szinte ösztönösen beilleszkedtek a rendező
által megadott keretbe, mások azonban
magányukba mélyedve, önálló számokat
előadva álltak a hatalmas színpad rivaldái
előtt. Jobb és ígéretesebb megoldást bi-
zonyára csak a több próba hozna, de ennek,
mint tudjuk, mindenekelőtt anyagi
nehézségei vannak, amellett a külföldi
művészekkel az időpont egyeztetését sem
könnyű megoldani. Marad tehát a
vázlatosság, amelyen belül a közösségi
játékot jobbára az egyéni teljesítmény
helyettesíti.

A kulturált és tetszetős rendezés, amely-
ben távolról is jól követhető a nagy
folthatások fölrakása, valamint a szim-
metriára törekvés - ez utóbbit a díszletek is
megfelelően kiemelték - egy ponton lő
kissé túl a célon. Békés András, attól a
helyes elhatározástól vezéreltetve, hogy a
néző, aki itt sokezerben mérhető, egy
percig se maradjon különleges látvány
nélkül, a szabadtéri szín- és fény-
effektusokat külön petárdákkal, gőzzel és
lángokkal egészítette ki. Némely operában
bizonyára megvan a funkciójuk ezeknek a
fogásoknak is, de a Nabuccóban
fölöslegesnek, mi több, a zene ellen ható
túlzásnak érezni. Mégis, ezekkel a
problémákkal és bizonyos megoldatlan-
sággal együtt is a Nabucco az utóbbi
években a Szegedi Szabadtéri Játékok
egyik legsikeresebb, legszebb, zeneileg is
markánsan megfogalmazott produkció-ja.
Itt elengedhetetlen, noha nem zenei
értékelés elsősorban a feladatom, hogy
megemlítsem Oberfrank Gézának, ennek a
feladatról feladatra fejlődő, kiváló
karmesternek a nevét. Az olykor hiányolt
színpadi egység helyett a zenei hangzás
egyöntetűségét jórészt ő teremtette

tel adva van tehát, hogy a Nabuccónak
sikere legyen a nyári Szegeden.

Békés András, aki e szabadtéri játé-
koknak régi ismerője és szakértője, vilá-
gosan értelmezte a művet és saját fel-
adatát is. A nézőnek, aki ebben a környe-
zetben, a kőfalak által határolt óriási tér-
ségben nehezebben tudna koncentrálni
intim jelenetekre, kamara jellegű játékra,
azt a látványt nyújtja, amire az ok és alap a
partitúra hangjaiban is megtalálható.
Forray Gábornak az eredeti templom előtt
nagy felületet beborító, magasba nyúló,
szükség szerint külön templommá
átalakuló díszletei segítségével minden
irányból jöhet a statisztéria, és ellepheti a
színpadot. Helyüket, funkciójukat jól
kijelölte a rendező, akinél észre-vehető az
a szándék, hogy a tömegmozgatás mindig
összhangban álljon a cselekménnyel és a
zenével is. Ez különösen szépen
érvényesül a harmadik felvonás híres
kórusjelenetében, ahol az elnyomott,
jajongó, a szabadságvágyról ének-lő népet
hatalmas fénypászmák világítják be, és
emelik ki csoportonként a dallam ütemére.
A statisztéria ritmikus mozgatása, a
fénnyel való szerencsés gazdálkodás és
nem utolsósorban a jelmezek tarka
színhatása - Szeitz Gizella tervezte a zene
hangulatába illeszkedő kosztümöket - azt a
szcenikai egységet biztosítja, ami a
nézőnek látványt, jól felfogható,
maradandó élményt kínál.

Nehezebb a feladata a rendezőnek a



meg, a szépen játszó zenekart biztos
kézzel, a hatalmas nézőtér és színpad
igényeinek megfelelően irányítva.

2.

Az előbb sokezres nézőtérről esett szó, és
más adatok még jobban hangsúlyozzák a
Szegedi Szabadtéri játékoknak a zárt
színházakétól eltérő különlegességét.
Óvatos becslés szerint évenként körülbelül
nyolcvanezer nézőre lehet számítani, és ez
1959, az újrakezdés óta legalább
másfélmillió embert jelent. Tekintve, hogy
körülbelül az előadások háromnegyede
zenei jellegű: opera, daljáték, operett, a
tizennyolc nyári évad alatt egymilliónál
jóval többen láttak zenés műveket
Szegeden. Azért említem ezt az adatot,
mert általa szeretném aláhúzni
mindazoknak a szerepét, felelősségét, akik
Szegeden szabadtéri előadásokat hoznak
létre. Noha az újrakezdéskor megálmodott
Tisza-parti Salzburg eszméje tovatűnni
látszik, hiszen ehhez a minimális szállodai
feltételek is hiányoznak, és kollégiumban
legföljebb a hazai művészeket lehet
elhelyezni, nem a külföldi vendégeket,
azért a játékok fesztivál-jellege
megmaradt. Igaz, ez is mind szerényebbé
vált, mivel ma már egyre inkább
hiányoznak a plakátokról azok a vonzó
nagy nevek, amelyeknek kép-viselői
Scala- és Metropolitan-tagsággal igazolták
hírnevüket. Az olcsóbb gazdálkodás lépett
életbe Szegeden, bár ez távolról sem
jelenti, hogy a baráti országokból vagy a
Nyugatról kisebb hírveréssel jött
művészek szerényebb színvonalat
képviselnének. Sőt, olykor jobban jár a
közönség - erre az idén éppen a már
említett Popov kimagasló teljesítménye a
meggyőző példa -, hogy találkozhat
hazánkban olyan kevésbé ismert, legföl-
jebb egy-két operaházi előadáson látott
énekessel, akit most fedezhet föl önmaga
számára.

Különféle okok miatt ez a nyári játék a
kezdetektől kialakított vagy spontánul
kialakult népünnepély-jelleg mellett egy-
re inkább magyar fesztivállá kezd válni.
Kivétel nélkül hazaiak a rendezők -
körüket talán szélesíteni lehetne, hogy a
beszűkülés és az elszürkülés veszélye ne
fenyegesse az előadásokat -, itthoni
valamennyi csoportos együttes és az
énekesek java is. Igaz, a magyar énekesek
jobbára csak alárendelt szerephez jutnak a
produkciókban - kivéve természetesen
Erkelnek minden évadban föl-

csendülő operáit, valamint a daljátékokat
és operetteket, amelyekben általában pesti
vagy szegedi művészek kapnak meg-bízást
-, de ezeknek a szabadtérre komponált
operaelőadásoknak éppen az lehet az
egyik feladatuk, hogy a hazai színvonalról
tudósítsanak. Méghozzá nemritka esetben
magas színvonalról, és a sok szegedi nyári
előadást látott nézőnek szinte már az az
érzése, hogy ezek a szegedi fesztiválok
éppen erről akarnak bennünket
meggyőzni. Az emlékezet megőrzi az
olyan nevezetes alakításokat, mint
amilyen Komlóssy Erzsébeté volt
Amnerisként az egyik Aida-produk-
cióban, Gregor Józsefé Timurként a
Turandotban, Karikó Terézé a Carmen
Micaela-szerepében. De még sokan má-
sok az Erkel-operákban és Kodály Háry
Jánosában - például Simándy József,
Moldován Stefánia, Palánkay Klára,
Melis György, Maleczky Oszkár, Rösler
Endre - azt bizonyítják, hogy zeneművé-
szetünk megállja a helyét a Dám téren is.
Ebben jelentős részük van a szegedi éne-
keseknek, akik kisebb-nagyobb felada-
tokat ellátva a nyár segítségével kikerül-
hetnek a joggal panaszolt vidéki elzárt-
ságból. Nyilvánvalóan nem az az elsőd-
leges célja és feladata a Szegedi Szabadtéri
Játékoknak, hogy a helybeli művészek-
nek csapjon propagandát, de távolról sem
baj, sőt évenként megújuló, örömmel
üdvözlendő esemény, hogy a Szegedi

Nemzeti Színház tagjai - egyébként a
prózai előadásokon is - jó képességeikről
adhatnak számot az ország nyilvánossága
előtt.

3.

A Nabucco láttán tizennyolc év néhány
emlékét, korábbi opera- és daljáték-
előadások tapasztalatait fölidézve eljött
talán az ideje, hogy bővebben is szó essék
a Szegedi Szabadtéri Játékokról,
elsősorban műsorválasztási és rendezési
szempontból.

Az most már a korábbi viták elültével
bebizonyosodott, hogy ez a színpad és ez
a nézőtér nem elsősorban a kísérletek
számára létesült. A zenés műfajnál ma-
radva: csaknem kizártnak látszik, hogy a
Dóm téren kellene kipróbálni egy új zenés
játék, netán új opera hatását a közönségre.
Az a nézősereg, amely óriási konvojokban
Szegedre érkezik, általában a biztosra
akar menni. Olyan művet szeretne látni,
amelyet vagy ismer már, vagy pedig jó
hírét hallván ezen a monumentális téren
akar megismerni. Ezért is vitathatatlan,
hogy mind a Bánk bánnak és a Hunyadi

Lászlónak, mind a Háry Jánosnak bérelt
helye van a Dóm téren; az viszont más
kérdés, hogy újabb, a megszokottól eltérő
rendezéssel nem lehetne-e gyakrabban
kísérletezni. Mert ez a fajta - az előzetes
koncepció alap-
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ján időben ellenőrizhető, megvitatható és
elvethető - rendezői kísérlet csekély
veszélyt rejt magában. Sőt, elképzelhető,
hogy az Erkel-operák, a Kodály-daljáték
átértelmezése, a jól ismerttől és be-válttól
eltérő fölfogása sok nézőnek a fölfedezés,
az együttalkotás közös, nagy élményét
kínálná.

Erkel és Kodály alkotásainak színre-
vitele mellett, amivel a szó legjobb értel-
mében vett országos közművelődési fel-
adatot lát el a Szegedi Szabadtéri Játékok
igazgatósága - amint ezt Tóth Aladár már
a 30-as évek végén fölismerte -, és ezt a
feladatot helyettük a televízió nem
vállalhatja át ilyen megragadó formában,
nép- és örömünnep-szerűen, joggal kérnek
helyet a csillagos égbolt alatt a látványt,
fényes ruhákat, hatásos balettet igérő, szép
kiállítású klasszikus operettek, daljátékok
is, mint például a Szegedre gyakran
visszatérő János vitéz, vagy az idei évadban
Johann Strauss operettje, a Cigánybáró. És
noha a Vidróczki című zenés népballada
nem aratott sikert Szegeden, Farkas
Ferenc másik, népszerűbb és dallamai
alapján jól is-mert műve, a Csinom Palkó
ebben a mű-fajban már jogot vívott ki
magának a többszöri szegedi
színrekerülésre is. Kérdés azonban, hogy a
klasszikus bécsi operettek közül - ideértve
Lehár Ferencet is - nem lehetne-e tágabb
körből válogatni, és olyan újdonsággal
lepni meg a közönséget, amelynek
dallamvilága mégis népszerű, és nagyon
közel áll a zenében kevésbé jártas
közönséghez. Ez már olyan műsorpolitikai
kérdés, amely nagyobb távlati tervezést,
szélesebb áttekintést, megalapozottabb
koncepciót igényel.

A bevált operaszerzők közül a leg-
gyakrabban Verdi és Puccini neve olvas-
ható a szegedi fesztiválok plakátjain, és
mellettük időnként helyet kap Gounod,
Bizet, Leoncavallo, Mascagni is. Bizo-
nyára ezt a kört is tágítani lehetne, akár
Verdi és Puccini alkotásainál maradva - ki
tudja, hogy a Rigoletto, az Álarcos-bál, A
végzet hatalma, az Otello, illetve a Manon
Lescaut vagy a Nyugat lánya nem vonzaná-
e a szegedi szabadtérre is a közönséget -,
akár más területeket föltér-képezve. Itt
még annyi a lehetőség, hogy hamarjában
fölsorolni is nehéz a műveket, az Igor
hercegtől a Porgy és Bessig. De nem ennek a
cikknek a fel-adata, hogy műsorpolitikai
tanácsokat adjon, legföljebb azt
vállalhatja, hogy fölkelti az érdeklődést a
Szegedi Szabadtéri Játékok
darabválasztási kérdései

iránt, és hogy arra figyelmeztet: ideje
volna elszakadni azoktól a hagyomá-
nyoktól és sablonoktól, amelyek, ha túl-
zottan megmerevednek, a játékok kerék-
kötőivé válhatnak.

4.

A szegedi szabadtéri operarendezésnek
három fő kérdéssel kell mindig szembe-
néznie: az óriási színpadi térséggel, a
hétezer néző igényeivel és a Dóm téren
reánk tekintő Fogadalmi templommal.
Ebből következően a szegedi rendezési
problémák nem teljesen azonosíthatóak
egyéb szabadterekével. Második leg-
nagyobb nyári színpadunk, a margit-
szigeti, körülbelül feleannyi befogadóké-
pességű, mint a szegedi, színpadi nyílása
is kisebb, és eredeti „díszlete" nem egy
kőrengeteg, hanem maga a természet.
Ami a Szigeten azért előny, mert tervezés
közben nem köti gúzsba a fantáziát.

A szegedi színpad mérete kétségkívül
nagy lehetőségeket kínál a rendezőnek, de
egyben tehertétel is. Mert egyfelől óriási
tömegek mozgathatók különféle
irányokból és szinteken, és tüntethetők is
el pillanatok alatt - jó példa erre az idei
Nabucco, de korábban egy-egy sikerült
Bánk bán- vagy Turandot-előadás -,
másrészt viszont arra csábítják a mű
színpadra állítóját, hogy akkor is kitölt-se
a teret, amikor a színpadon nincs funk-
ciója a statisztériának. Egy Háry János-
előadáson például az űrtől való félelmé-
ben a rendező a híres közjáték fölcsendü-
lésekor seregnyi embert vezényelt a szín-
padra. A vágtató lovak patáinak dobogása
ebben a pillanatban nemcsak fölösleges
volt, hanem elterelte a figyelmet a zenéről
is, és ilyenformán zeneellenessé vált. Más-
kor a rendezőnek nem volt szíve játékon
kívül hagyni a Háry János elő- és utójáté-
kában szereplő nagyabonyi kocsmát, és a
kalandokba is bevonta, nehogy üresen
álljon a díszlet. Ugyancsak egy Háry
János-produkció utolsó kalandjában a
rendező kevesellte Háry és Örzse kivonu-
lását a színről, ezért záróakkordként be-
népesítette a teret a Háryt éltető emberek-
kel, a piros nyakkendős úttörők által az
utókor megbecsülését is kifejezve. Túl
azon, hogy ez az ötlet kissé suta, inkább
az a baj itt és más előadásokon is, hogy a
rendező nem meri egyedül hagyni a
szereplőket azokban a rövid jelenetek-
ben, amelyeket a zeneszerző kórus, tö-
megjelenet nélkül komponált meg. Két-
ségtelen, hogy két énekes jelenléte ön-
magában siváran hat ilyen nagy térség-

ben, de ha ez a két művész olyan egyéni-
ség, aki képes magára vonni a közönség
figyelmét - mert erre is volt példa a sze-
gedi szabadtéren -, akkor nem kell félteni
a nézőket, hogy unatkozni fognak. Lehet
unatkozni olyan jelenetek közben is,
amikor annyi a közreműködő, hogy el
sem fér a színpadon.

A Fogadalmi templom jelenléte nyil-
vánvalóan nem könnyíti meg a rendező és
a díszlettervező dolgát. Leegyszerűsítve a
kérdést - noha a probléma ennél jóval
összetettebb •-, arról van szó, hogy
vállalja-e a rendező a hátteret vagy nem,
tehát a díszleteket belekomponálja-e a
környezetbe, avagy tőle függetlenítse
magát. Valószínűnek látszik, hogy a
templomot színpadi keretbe foglalni csak
akkor lehetséges, ha a helyszín nagyjából
mindig azonos stílusú - ha nem is egyezik
a Fogadalmi temploméval -, és nem
változik túlságosan sűrűn. Erre meggyőző
példát adott egy Parasztbecsület-előadás.
Bár az opera cselekménye nyilvánvalóan
nem ekkora építmény előterében
játszódik, hanem egy kicsiny szicíliai
faluban, de a háttér ezúttal mégis jó
alkalmat kínált arra, hogy a tömeg a
díszletbe belefogalmazott igazi templom
előtt járjon fel s alá, és hogy a
cselekménybe beleépüljön a más-kor
elidegenítésre kényszerülő környezet. Ezt
a koncepciót külön gazdagította az az
ötlet, hogy a Fogadalmi templomba térnek
be az ájtatos szicíliaiak, és a húsvéti
körmenet is középről, a fényesen
kivilágított templomból indul el. Más
operáknál erre nyilván kevés alkalom
kínálkozik, és a legrokonszenvesebbnek
az a rendezői, tervezői elgondolás tűnik,
amely figyelmen kívül hagyja - mert az
adottságokkal számot vetve kénytelen úgy
tenni - a hátteret, és a templométól
stílusban, színben, korban teljesen elütő
keretben játszatja az opera cselekményét.
A legvitathatóbb az a fél-megoldás, amely
befödni és ezzel elleplezni, semlegesíteni
akarja a templomot, noha nyilvánvaló,
hogy ez meddő igyekezet. A Bánk bán és a
Turandot néhány szcenikai megoldása a tér
tökéletes figyelmen kívül hagyásával
példát mutatott a helyes törekvésekre.

5.

Szegeden gyakorta szokás idézni Pietro
Mascagninak azt a nyilatkozatát, amelyet
a harmincas években Szegeden adott, a
Parasztbecsületnek általa vezé-



nyelt szabadtéri előadása alkalmából. Így
szól a közismert nyilatkozat: „Meg-
győződésem, hogy a szegedi Dóm tér
jelentősége semmivel sem kisebb, mint a
velencei Szent Márk téré. A Dóm tér
akusztikája és helyzete olyan pompás,
hogy Szeged egész jövőjét innen fogja
nyerni."

Ezeket az optimista - és gavallérosan
udvarias - szavakat most azért idéztem,
hogy segítségükkel arra emlékeztessek:
Szeged művészeti jövőjéről van szó
jelenleg is a szabadtéri játékokon. És mert
elsősorban zenei események szín-helye a
nyári Szeged, zenei életünk egészére is
gondolni kell, amikor a tervek,
szereposztások megszületnek, a színpad.
művészeit megbízzák a szabad-téri
közreműködéssel. A felelősséget sze-
retném ébresztgetni Mascagni nyilatko-
zatával, azt kérdezve, vajon beváltotta-e
minden vonatkozásban a hozzá fűzött
reményeket nyaranként ez a kedves város,
és hogy országos fórumon, esetleges
országos, nyílt vitában nem volna-e már itt
az ideje megbeszélni a Szegedi Szabad-téri
játékok igazi jövőjét. Műsortervekről,
foglalkoztatásról, szereposztásról,
perspektívát-ól, szcenikai és zenei kivi-
telezésről, megkövesült rutinról és áhított
új kezdeményezésekről egyaránt szó
eshetnék abban a vitában, amelyet
mihamarabb el kellene indítani.

NÁNAY ISTVÁN

Válság vagy erőgyűjtés?

Az amatőrökről - Kazincbarcika után

Július első hetében Kazincbarcikán többen
meghúzták a vészharangot: az ifj. Horváth
Istvánról elnevezett III. nemzeti és
nemzetközi amatőr színjátszó fesztiválon
látottak alapján arra a következtetésre
jutottak, hogy a magyar ama-tőr
színjátszásnak befellegzett, válságban van
a „mozgalom". Mások viszont azt
bizonygatták, hogy semmi baj, csupán
reális pillanatképet kaptunk az amatőr
színjátszásról, s a jelenlegi állapot nem
más, mint erőgyűjtés.

A végletes fogalmazások mutatják:
tragédia nincs, de valami baj, azért akad
az amatőrizmus körül. Ha elfogadjuk azt,
hogy a nemzeti fesztivál az amatőr szín-
játszás keresztmetszetét hivatott bemu-
tatni, akkor a kazincbarcikai helyzetkép
valóban elgondolkoztató. Ugyanis míg
néhány éve a közéleti magatartás, az erős
politikai érdeklődés és a környezet-
formálásban való aktív részvétel igénye
jellemezte a csoportok legjobbjait, addig
közéleti magatartású együttessel alig ta-
lálkoztunk az idei fesztiválon. A befelé
fordulás, az üres szépség, a nagyzolás, a
formai elemek túltengése, a gondolat-
talanság jellemezte az előadások jó részét.
S ami ezekből logikusan következik: ha a
forma, a megvalósítás az elsőd-leges,
akkor azonnal kiütköznek az ama-tőr
együttesek felkészültségbeli, művészi
fogyatékosságai; kiderül, hogy ami-kor
fokozott szerepet kapna a színész,
képtelenek a színjátszó figurát ábrázolni, s
amikor kicsiszolt, pontos formai meg-
valósításra lenne szükség, a színjátszók
alapvető szakmai hiányosságaik miatt nem
tudják megoldani feladatukat. S ilyenkor
hiába buzog a rendezőkből az ötlet, csak
még jobban hangsúlyozódik: a
mindenáron művészi igényű elképzelés és
a csoport felkészültsége között jókora
szakadék tátong. Az, hogy előtér-be került
az ember, az „én" vizsgálata, az szinte
természetes reakciója a világgal való
foglalkozásnak, ami az előző éveket
jellemezte. De míg a külvilág dolgairól
nyersebb eszközökkel is lehetett szólni,
addig az ember belső világáról csak diffe-
renciált színházi eszközökkel lehet be-

szélni, s ezeknek az eszközöknek nincs
birtokában az együttesek zöme.

Két példa. A budapesti Universitas
Együttes a magyar egyetemi színházak
között kiemelkedő szerepet töltött be az
elmúlt években úttörő műsorpolitikájával,
avantgard, kísérleti törekvéseivel.
Előadásaikat általában az jellemezte, hogy
az igényes és pozitív gondolatokat igen
magas művészi színvonalon voltak
képesek kifejezni. Azaz a korszerű tartalom
és az új forma párosult az elő-adások
zömében. Idén két produkciót mutattak
be, mindkettő dekadenciáról árulkodott. A
hivatalos programban játszották Federico
García Lorca darabját, a Don Perlimplin
szerelme Belisávalt, stúdió-programban
pedig Bornemisza Péter Magyar Elektráját.

Élőadásaikat olyan formai újdonságok
határozták meg, melyek függetlenedtek a
műtől. A Lorca-darabban Belisát három
nő játszotta, a Magyar Elektrában minden
szerepet felváltva játszottak. Az egyikben
egy szerep megháromszorozódott, a
másikban minden színész minden
szereplő bőrébe belebújhatott. Ez
feltétlenül érdekes, de nem sok köze van a
darabokhoz. Lorca művének lényegét
szegényíti a hármas Belisa, míg a
Bornemisza-darabnál megkérdőjelezhető
az a kiindulópont, miszerint bizonyos szi-
tuációkban mindenkiből lehet Égisztus is
meg Oresztes is, sőt, Égisztusból Oresztes
és fordítva, illetve Elektrából
Klütaimnésztra és viszont.

A rendező, Katona Imre emellett lát-
hatóan arra törekedett, hogy az együttes
hagyományaihoz kötődve mintegy
továbbvigye azokat a jegyeket, amelyek
meghatározták az Universitas stílusát, így
mindenekelőtt a passiójáték-formát,
valamint az elődnek tekintett darabokra,
illetve az azok által megtestesített irány-
zatokra utaló direkt vonatkozásokat és
konkrét tárgyi jeleket. De ezek a jegyek
nem szervültek a művekkel és az új formai
ötlettel, így még inkább úgy tűnt: formai
bravúrról van szó, nem pedig egy-egy mű
új szemléletű megközelítéséről. Az
Universitas Együttes előadásai azért is
megkövetelik a megkülönbözte-tett
figyelmet és a kritikus elemzést, mert
hallatlanul pontosan, eszközeiket jól al-
kalmazva, az arányokat kiegyensúlyozva,
hatásosan játszanak, olyannyira, hogy a
néző már-már hajlamos a színészi telje-
sítmények fogyatékosságai felett is sze-
met hunyni.

A budapesti Perem Színpad (rendezője
Éless Béla) a fesztivál egy másik tenden-


