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Ha egy rendező tollat ragad, mint
Szikora János a Legenda a Varázsfu-
voláról című kétrészes zenés színpadi
játék író-rendezője, nyilvánvalóan
azért teszi, mert olyan egyéni mondan-
dója van, amelyhez nem talál vagy
nem kíván választani darabot, hogy
minél kevésbé az áttételek szűrőjén
fejthesse ki mondanivalóját. A szerzői
film mintájára ily módon hozza létre a
szerzői színházat, amelyik jelen ese-
tünkben szerencsés együttállás folytán
rangos, tehetséges munkatársakkal jött
létre. Wolfgand Amadeus Mozart ze-
néje, Emanuel Schikaneder Csokonai
Vitéz Mihály által fordított szövegei a
rendezőt jól segítő zenei munkatársak-
kal - Demény Attila és Mártha István
-, az opera műfaját igazán értő Fodor
Géza dramaturggal, és a konzultáns-
ként közreműködő Szeredás Andrással
egészül ki. A pazar látványvilágot Csík
György díszlet-jelmeztervező alkotta
meg.

A művészetről és művészekről szó-
ló legendák mindenkor vonzzák a pub-
likumot. Az igények mögött olykor a
sznobizmus csöppet sem lekicsinylen-
dő, sőt meggyőződésünk szerint a mű-
alkotások befogadásában bizonyos ha-
tárokig feltétlenül kívánatos, mi több: a
színház itt és most történő aktualitásá-
hoz fokozottabban igényelt elvárása is
meghúzódik. Jelen esetben a különös-
séget még fokozza, hogy a téma az
opera körül forog, és ez az opera
egyébként is az egyik legmisztifikál-
tabb a színpadi művek között. A téma
aktualitását erősíti az is, hogy Mozart
Varázsfuvolájának bemutatója éppen
kétszáz éve, 1791 decemberében volt,
Starhemberg herceg wiedeni Freihau-
sában. A mához párosul Szikora János
lenyűgöző kultúrtörténeti műveltsége,
korábbi munkáiból ismert vonzódása
és tehetségül zenés műfajhoz, vala-
mint a látványhoz és a jó értelemben
vett látványossághoz való igényes von-
zódása. A színpadi játék szövegében
megjelenő szabadkőműves eszmeiség
nem mentes a közelmúlt politikai ese-
ményeire utaló áthallástól sem.

Ezek a feltételek annak lehetőségét
ígérik, hogy létrejön egy pontosan ki-
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Legendák nélkül
számított hatásokkal működő, polgári-
as színházi ízlésbe ágyazott, befogadói
hatásaiban is pontosan elemzett szín-
padi alkotás. Egy olyan mestermunka,
amelyik igényessége mellett sokszínű-
ségével, rétegzettségével a színházba
járó más- más érdeklődésű, ízlésű né-
zők széles rétegeit tudja vonzásban
tartani, ugyanakkor az előadást létre-
hozó alkotóegyüttes is jól érzi magát.
A kiszámított hatás nem marad el. A
Legenda a Varázsfuvoláról sikeres
színpadi játék. Sikere megérdemelt

Szikora János sokkal igényesebb
művész annál, hogy megelégedjen a
hatás szűken vett kiszámítottságának
erejével. Tehetsége fedezet arra, hogy
túl tud lépni az elsődleges befogadói
igényeken.

A Legenda a Varázsfuvoláról nem
darab, hanem párbeszéd az adott szín-
ház művészi-technikai feltételeit figye-
lembe vevő színpadi helyzetekre. A
rendező egy szcenáriummal, forgató-
könyvvel dolgozik tehát, mivel tudja,
mit akar a színpadon elérni. Alkotása
ahhoz a zenei gyakorlathoz hasonlatos,
mikor a szerző és az előadó ugyanaz a
személy, ezért nem kell részleteiben
kidolgozni a témát. E vázlat mint önál-
ló darab nem igazán érdekes. Elsősor-
ban pontos szerkezete működteti, a
szerepek többnyire elnagyoltak, és
hogy mennyire sikerül a színpadi meg-
valósításban átlényegíteni a szerepe-
ket, a színész alkotó sugallatai, a
szerepépítkezésben való találékonysá-
ga erősen meghatározóvá válnak. Ily
módon lehetséges, hogy a Schikane-
dert alakító Garas Dezső és a Giesecke
színházi mindenes (ügyelő) szerepében
játszó Mucsi Zoltán egyéniségük su-
gárzó erejével válnak emlékezetessé.
Vagy az, hogy a rendkívül rövid epizo-
dikus Mária Kirchgassner vak üveg-
harmonika-művészt játszó Koós Olga
erősebbé válik az előadásban, mint
más, a szcenárium szerkezetében fon-
tosabb, de a színész egyéniségében ke-
vésbé erőteljesen, illetve színészileg
kevésbé kidolgozottan megvalósuló
alakítások. Ebben az előadásban az
összhatás fontosabb, mint az egyéni

alakítások aprólékos gonddal történő
kimunkáltsága.

A vendég énekesek professzionáli-
san hozzák szólamukat, kettős szerep-
osztásban, Paminaként Malek Andrea,
illetve Frankó Tünde, Sarastroként
Rácz István, valamint Kővári Csaba,
az Éj Királynője szerepében Székely-
hidi Hajnal és Csonka Zsuzsanna. Ki-
dolgozottabb szerepigénnyel megírt,
illetve eljátszott Schikaneder felesége,
Eleonóra szerepében Bajcsay Mária, a
színházi orvost alakító Szerémi Zoltán,
Schack szerepében pedig a Taminót is
megjelenítő Mertz Tibor. Akikről ed-
dig még nem szóltunk, a dramaturgiai-
lag különböző fontosságú karaktersze-
repekben, a színlap szerinti felsorolás-
ban az alábbiak: Spolarics Andrea,
Magyar Tivadar, Egri Márta, Gombos
Judit, Balogh Ildikó, ifj. Újlaki László,
Czibulás Péter, Kákonyi Tibor, De-
mény Attila, továbbá: Árva László,
Bakos Éva, Czakó Jenő, Czákler Kál-
mán, Éliás Anikó, Horváth Gábor,
Láng Balázs, Szőllősi Zoltán, Turza
Irén. A rendező mindenes munkatársa
Ignátz Éva.

* * *

Legendák kötődnek Anton Pavlo-
vics Csehov Cseresznyéskert című da-
rabjának előadásaihoz. Most Fodor Ta-
más rendezte. A Tóth Árpád által for-
dított, kétrészben játszottelőadás mesz-
szire kerüli a Csehov-színjátszás hasz-
nált sablonjait, és biztos következetes-
ségei visz végig az előadásban egy
olyan rendezői elgondolást, amelyik-
ben sikeresen lép át a rendező saját
megszokásain, kitaposott útjain is.

Már-már nemes veretű legendává
vált K.Sz. Sztanyiszlvaszkij és Csehov
vitája darabjainak előadásairól. A
Sztanyiszlavszkij által képviselt termé-
szethű, realista előadásokkal szemben
a szerző mindenkor hangoztatta egyet
nem értését, mert darabjait a Moszkvai
Művész Színház művészeinek felfogá-
sával szemben komédiáknak írta.

Nemcsak Sztanyiszlavszkij, akinek
rendezői módszere, színészvezetési is-
kolája meghatározó századunk Cse-
hov-játszásában, mi több színházmű-



vészetünk egészében (a Világszínház
egészében), hanem a későbbi korok
rendezői is többnyire az orosz színpadi
klasszikusok hagyományaihoz idomul-
va vagy abból táplálkozva hozták létre
saját Csehov-koncepciójukat. Ettől a
mintától nagyon ritkán fordult elő a
színházi gyakorlatban kíméletlen és
gyökeres szakítás.

Fodor Tamás rendezői életútjában
erőteljesen kötődött (kötődik) a színpa-
di realizmusnak eme hagyományaihoz.
Legerőteljesebb rendezéseiben - mint
a közel másfél évtizeddel ezelőtt a
„Stúdió K" nem hivatásos színházzal
bemutatott és európai hírűvé vált
Büchner töredékben (Woyzeck) a ki-
dolgozott, a legapróbb részletekben is
valósághű színpadi realizmust alkal-
mazta. Kőszínházi munkái során is eb-
ből a hagyományból építkezett. Volt
ugyan az elmúlt évad során egy sikeres
elszakadása Szilágyi Andor Szobaszín-
házban bemutatott darabjában, ahol
egy nagyon erőteljes teatralitás és iz-
galmasan újszerű színházi formanyelv
kidolgozása történt meg. Későbbi
munkáiban ugyanakkor visszatért ko-
rábbi módszereihez, és úgy tűnt, ez a
rendezői eszközökben történő váratlan
váltás egyedi csupán. Ibsen Vadkacsá-
jában magas mesterségbeli fokon
ugyan, de visszatért a hagyományok-
hoz. Beidegződéseinkben ezért azt vár-
juk, hogy rendezői alkotói módszeré-
nek egyik leghitelesebb megvalósítása-
ként dönt a számára autentikus Csehov
mellett. Azonban nagyon örvendetes
módon átlép ezen a várakozáson, és
meglepetésként a várt Csehov-tradíci-

ókkal szakító művészi magatartással
lep meg bennünket.

A Sztanyiszlavszkij rendezői isko-
lájából kikerülő legtehetségesebb tanít-
ványok önálló iskolákat hoztak létre.
Vszvevolod Mejerhold a szimbolista
teatralitás, a fokozott stilizálás irányá-
ban keresgélt, messzemenőkig szakít-
va, de természetesen szellemileg táp-
lálkozva mesteréből. A másik tanít-
vány, Jevgenyij Vahtangov szorosab-
ban kötődik Sztanyiszlavszkij lélektani
realizmusához, létrehozva az önmaga
által „fiktív realizmus"-nak nevezett
alkotói módszert, amelynek igazsága,
valóságossága az előadás időtartamára
érvényes színpadi igazság. Rendezése-
iben a színpadi groteszk, a komikum
szélsőségesen ellentétes elemeinek ki-
fejező eszközeit hozza létre.

Fodor Tamás Cseresznyéskert ren-
dezése a Vahtangov által kidolgozott
hagyományokra épít. A Karátson Gá-
bor által tervezett színpadkép ironikus-
stilizált világa a húszas évek orosz
színházi díszletterveit idézi. Ebben a
naturalizmus hagyományait messze el-
kerülő játéktérben bonyolódik le Cse-
hov négyfelvonásos komédiája. Fodor
darabértelmezése túllép a komédián,
bebizonyítja, hogy Csehov teljességgel
modern szerző. Egymás mellé beszélő,
kapcsolat nélküli figurái tétován tapo-
gatóznak az egyszerre több értelmű
térben. Otthontalanok, mint Sámuel
Beckettnek a létezés abszurditásába
belefáradt hősei. A térben szétszórt
emberi alakzatok a rendezői képi meg-
fogalmazásában erősítik ezt az. életél-
ményt.

Az előadásban egységesen játszó

színészeket látunk. Kiváló alakítást
nyújt Törőcsik Mari Ljubov Andrejev-
na szerepében. Gajev, a mindig akadé-
koskodó, tudálékoskodó fivér Kézdy
György. Kiss Andrea fh. érett alakítást
nyújt Anya szerepében. A kívül még
fiatal, de belül öregedő vénlány Varját
Császár Gyöngyi alakítja. Lopahin vál-
lalkozó szerepében Kozák András
nyújt pontosan felépített alakítást. Ká-
tai Endre Szimeonov-Piscsik szomszéd
birtokos szerepében primitív, böfögő,
zsíros és jelentéktelen figurát alakít jól.
A nevelőnő Sarlotta Meszléry Judit. A
darab szerint illuzionista számokat is
be kellett mutatnia, ezt a jól megoldott
plusz feladatot Robin Hood bűvész
segítette. Trofinov rajongó egyetemis-
tája Mészáros István. Jepihodov köny-
velőt Csányi János játssza. A széplelkű
szobalány, Dunyusa, Illés Edit. A vi-
lágfi Jasa Kerekes László, Ehezó, a
hajléktalan vándorlegény Czákler Kál-
mán. Az állomásfőnök Váry Károly,
postamester Árva László, állatorvos
Czakó Jenő.

A jelmezeket Németh Ilona tervez-
te, dramaturg Szeredás András. Molnár
Anna koreográfus táncbeállítása nem
válik karakteressé, így betét marad. A
szcenikus Farkas Miklós. Segédrende-
ző Trömböczky P. Péter. A színlap
feltűnteti még az előadás létrehozóinak
munkatársai között Szeredás Ágnes
lektort, valamint Medvegy Gábor ope-
ratőrt. Hogy a létrejött előadásban mi a
szerepük, számunkra megfejthetetlen
maradt.

Létünk kapaszkodói


