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Az „eredeti " Borisz
Godunov

Bemutató az Operaházban

„Muszorgszkij eredeti elképzeléseit
visszaállítani - ez társadalmi kötelessé-
günk. . ." - írta Anatolij Lunacsarszkij
1926-ban, azon vita résztvevőjeként,
amely azt volt hivatott eldönteni, hogy az
eredeti, Muszorgszkij írta Boriszt adják-e
elő vagy Rimszkij-Korszakov is-mert
átdolgozását. Ez a vita szűkebb témáján
messze túlmutatott: valójában korszerűség
és akadémizmus polémiája volt, s az
eredeti mű bemutatásával az előbbi
győzött.

Borisz Aszafjev, akit mi elsősorban a
Párizs lángjai és a Bahcsiszeráji szökőkút
című konzervatív zenéjű balettek szerző-
jeként ismerünk, 1928-ban, a bemutató
évében önálló tanulmánykötetet adott ki
„Muszorgszkij Borisz Godunovjának vissza-
állításáért" címmel. „Muszorgszkij re-
mekműve annyira megelőzte korát - írta
ebben -, hogy megalkotása után körül-
belül húsz évvel Rimszkij-Korszakov
kénytelen volt az eredeti partiturát át-
szerkeszteni a színházlátogató közönség
ízlésének és az »utolsó császárság« dús
pompájú, barokkos stílusának
megfelelően." A leningrádi Akadémiai
Színházban 1928. február i6-án lezajlott
bemutatóról Aszafjev elragadtatott hangú
kritikát írt az európai zenei avantgarde
egyik legfontosabb szaklapjának, a bécsi
Musikblätter des Anbruchnak. Ha más jele
nem volna is, ez menten elárulja a 20-as
évek szovjet Borisz-vitájának jelentését.
Aszafjev az Új Zene Nemzetközi
Társasága leningrádi szekciójának
vezetője volt, előrharcosa Bartók és
Kodály, Schönberg és Alban Berg,
Hindemith és Milhaud művei előadásának,
írója az első orosz nyelvű Sztravinszkij-
biográfiának, s az eredeti Borisz egész
problematikáját joggal kapcsolta a 20-as
évek avantgarde forradalmaihoz.

Születésekor, azaz csaknem száz évvel
ezelőtt valóban forradalmian új volt - s
mindmáig az is maradt - Muszorgszkij
Puskin-operája. Aszafjev pontosan fogal-
mazott ,valóban át kellett dolgozni ahhoz,
hogy nemzetközi méretekben ismertté
válhassék. A 20-as években ugyan a
progresszív szovjet muzsikusok általában
elítélték Rimszkij-Korszakov átdolgozá-

sát, de jó ügy mellett emelve szót, igaz-
ságtalanul tették ezt. Mert az átíró és a
vázlatokat rekonstruáló barát a Boriszt, a

Hovanscsinát, az Egy éj a kopár hegyen című
szimfonikus költeményt széles tö-
megeknek tette hozzáférhetővé.

Zenetörténeti jelentőségű tette volt
Rimszkij Korszakovnak, hogy az 1889-es
párizsi világkiállításon is bemutatott maga
átdolgozta Muszorgszkij-művet. A
hangversenyt ugyanis hallotta Claude
Debussy, akire kimutathatóan nagy ha-
tással volt az orosz géniusz. A francia
mester pedig 1907-8 táján Kodálynak s az
ő közvetítésével Bartóknak mutatott utat.
Muszorgszkij népisége ilyen közvetítéssel
termékenyítette meg a népköz-pontú új
magyar zenét!

A két Borisz-változat között a leglé-
nyegesebb eltérés maga a műfaj. Mu-
szorgszkij alkotása népi zenedráma (vagy
zenés népdráma), míg Rimszkij-Korsza-
kov átdolgozása operát eredményezett, a
szó romantikus értelmében. Persze,
nagyszerű opera született, az orosz zene
„poeta doctus"-át fényesen igazolta, hogy
egészen a legutóbbi időkig az ő változatát
játszották a világ operaszínpadai, míg az
eredeti mű még a Szovjetunióban sem
eresztett gyökeret.

Rimszkij-Korszakov, a saját alkotásai-
nak rovására, évtizedekig gondozta,
csiszolta ezt a partiturát. Újrahangszerelt
egyes részeket a wagneri zenekar hatására
is. Dramaturg-minőségében részint rövi-
dített, részint átcsoportosított. A nép
drámájából a főhős drámáját írta meg.
Ezért zárta a művet Borisz halálával, a
forradalmi jelenet helyett. A cári operában
a mű még így is fölöttébb problematikus
volt; amikor 1904-ben előadta a
Mariinszkij Színház, néhány este után
betiltották a forradalmi jelenetet.

A zenei alkotótárs „szabályos" hang-
szeres köntösbe öltöztette Muszorgszkij
fésületlennek, tudatlannak ítélt hang-
szerelését. Nyers színeit megszelídítette, a
szabálytól eltérő, ám olyannyira karakteres
és drámai erejű szólamszövését ki-
simította, a hangzást romantikus eszkö-
zökkel dúsította, a tiszta színeket kevert
színekkel váltotta fel. Egységesítette az
akkor még előadhatatlannak ítélt változó
ritmusokat. A lezáratlanul nyitva maradó
jeleneteket operás értelemben hatásos
befejezéssel látta el. Röviden: formába
öntötte mindazt, amit Muszorgszkij, korát
messze megelőzve, „formátlanul" alkotott
meg.

Egyszóval: a beavatkozás mértéke

igen jelentékeny. Ezért most, amikor végre
az eredeti mű szól Operaházunkban,
szoktatni kell fülünket Muszorgszkij
zseniális, színpadra termett modern-
ségéhez.

Az Operháznak valóban jelentős tette,
hogy az immár csaknem százesztendős
Boriszt eredeti, teljes szépségében mutatja
fel. Ezúttal maga a tény egyben a
produkció legjelentősebb pozitívuma, mert
amennyire egykor vitatható volt a mű, ma
épp annyira ellentmondásos a
megvalósítása. A legfőbb gond nem is a
szereposztásé, hisz jól tudjuk, Székely
Mihálya, Fodor Jánosa pillanatnyilag nincs
az együttesnek - de játszani kell azért,
minden este két színházban, átlagosan is
több mint kétezerötszáz néző előtt.

A színpadi és zenei vezetés némely árnya
elfedi a szereposztás nyugtalanító árnyait.
(A következőkben csak az első
szereposztásról lesz szó.) A karmester,
Oberfrank Géza kristályos tisztasággal és a
kristályokra jellemző hidegséggel vezé-
nyel. Érdeme, hogy a részletekbe menően
pontos, hogy technikai értelemben meg-
szólaltatja a zenét; de ezen a nem elha-
nyagolható ponton meg is reked az irá-
nyítása: e dinamikus zene mozgásáról
jóformán semmi képet nem kapunk, így
hát, miközben technikailag pontosságra
törekszik, tartalmilag igencsak pontatlan.
Valamiképp kamaradarabot vezényel,
adósunk maradt a darab nagy forradalmi
pátoszával. Öncsonkítóan merev szigora
legtöbbször akadályozza, hogy érvénye-
süljön Muszorgszkij drámai énekbeszé-
dének - vagy beszélt énekének - szabad
hullámzása, ez a nyelvből és népzenéből
kisarjadt jellegzetes deklamáció, amely
századunknak mutatott utat s Janáčekig,
Bartókig, Kodályig követhető nyomon. Ez
a zene ellen fordított mesterség feszesség
annál is kirívóbb, mert Nádasdy Kálmán
színpadra termett, dinamikus fordítása -
amelyet különben éppen Oberfrank Géza
egészített ki stílusosan -, ez a muzsikával
kongeniális magyar változat nem hogy
igényelné, de valósággal parancsolóan
követeli a szabad deklamációt.

Mikó András rendezésének némely
problematikus vonása mellett is igen na-
gyok az értékei. Közülük a legfontosabb,
hogy a műfajt komolyan átélve, muziká-
lisan és éppen ezért drámaian, színpad-
szerűen fogalmazta színpadra a népet.
1962-es Borisz-rendezésében ez nem sike-
rült kompromisszummentesen. Akkor -



például - a koronázási jelenet néptömegét,
dekoratívan, úgy szétszórta a szín-padon,
hogy odaveszett az egész kórus-hangzás.
(Ezt a balsikerű megoldását szóvá is tettem
a SZÍNHAZ 1969/2. számában megjelent,
Jegyzetek a zenés szín-házról című
írásomban.) A tömegmozgatás ezúttal oly
monumentális, olyannyira tömbszerű,
hogy a Nagy Ferenc karigazgató által
példásan betanított énekkar és a Botka
Valéria vezette gyermekkórus mindvégig
tudása legjavát nyújthatja. De ennek a
kórusnak nemcsak egy arca van; Mikó, a
tömbhatást megőrizve, kellően egyéníti is
a kórus mozgását. Egy részletmegoldása
ellen, mert zeneileg abszurd és ízléstelen is,
mégis tiltakoznom kell. A forradalmi
jelenetben a nép a legszebb orosz népdalok
egyikével - ,,Fényes sólymocska..."-
gúnyolja az általa foglyul ejtett bojárt. Itt a
zenei hatást teljesen tönkreteszi, hogy
miközben az ének szól, a bojár mindvégig
„csókot csattanósat, cipi-cupi cuppanósat"
kap, - fortissimo csókokat! - a szövegben
említett, százéves elmúlt öregasszonytól.
Ezt azért mégsem kellene.. .

A nép ezúttal tehát zenei és színpadi
értelemben egyaránt életre kel. Am önnön
dolgát nehezítette meg a rendező mértéken
felül, amikor rosszul bejátszható színpadi
teret terveztetett Forray Gáborral. Az
alaprajzot egy kissé lejtő keresztrészlet
adja, s ez nemcsak jelkép-nek gyengécske
(a pravoszláv világ szimbóluma a
kettőskereszt!), de útban is van,
valahányszor a rivaldával párhuzamos
mozgásokra van szükség. A jelkép
jelentése annál is haloványabb, mivel a
földszintről a kereszt ki sem vehető.
(Hasonló megoldást láttam Hollandiában
1966-ban, Verdi Don Carlosának előadá-
sán. Am ott a kereszt igen meredeken
lejtett, fehér-fekete kockákkal volt ki-
rakva, s minden ott játszódott, rajta. Ez a
látvány érzékletesen kifejezte, hogy az
inkvizíció keresztre feszít minden prog-
resszív, humánus eszmét.)

Ebben az új Boriszban nemcsak az
alaprajz, a világítás is problematikus. Ve-
tített háttereket látunk s hozzá néhány
díszletelemet, felfüggesztett tárgyat,
mindvégig tágra nyitott, nagy színpadot.
Így kétségtelenül pillanatok alatt átdíszít-
hető a színpad, sok időt nyerünk, bár az
első felvonás majdnem kétórás, wagneri
mérete még így is nagyon fárasztó (ez a
mű nem három, négy felvonásban
érvényesült volna jobban). De visszatérve
a világításhoz, a vetített háttér meg-szabja
a fényerő maximumát, az operában

meglevő technika pedig a minimumát -
így hát nincs fényár sem, igazi sötétség
sem a színpadon. A koronázási jelenet
ragyogó dúrjához kevés a fény, a cella-
jelenet éjszakájához meg sok. A kolostori
cella, mert kivilágítással - illetve sötétben
tartással - a színpad méretei nem
csökkenthetők, szinte a cári trónterem
méreteivel azonos. A képnek, látványnak
nincs meg az a fojtogató atmoszférája,
amelyből az ifjú szerzetes, a későbbi ál-
Dimitrij kitör. Látványban különösen
szerencsétlen a szökőkútjelenet, amely
száraz kórót és karót mutat, miközben a
zene-karban buja természeti kép
bontakozik ki. Számomra nem kívánatos
V-effekt ez!

Sok finom lélektani megfigyelés moti-
válja a játékmester Mikó munkáját, a
szólisták mozgásának kidolgozásában
éppúgy, mint a kóruséban. S ebben part-
nere volt az énekesgárda majdnem min-

den tagja. Persze, amint vokális meg-oldás
kétséges, a játék is menten azzá válik a
zenés színpad vastörvénye szerint. Faragó
András egy rezignált, színre lépésének
pillanatától bukott cárt énekel és játszik.
És, sajnos, nem mindig elég szépen
énekel! Ennek következtében a figura
sokat veszít dinamikájából. Az előadásban
Varlaam fehér volt, mert Szalma Ferenc
énekben nem valósítja meg szólamát. (A
kocsmajelenet híres bordalát, amelyet
mindig megujráztatott azelőtt a közönség,
a bemutatón nem lehetett megismételni!)
Az első lengyel szín be-iktatásával
megnövekedett Marinának, a szandomiri
vajda leányának dramaturgiai és zenei
szerepe. Szőnyi Olga énektechnikailag
igencsak kínlódik a szólamával, indulata,
mozgása mindenre emlékeztet, csak a
moszkvai cár trónjára törekvő főnemesére
nem.

Begányi Ferenc a Borisz Godunov címszerepében (Operaház) (MTI fotó - Benkő Imre felv.)



Súlyos, fontos szerepek egész sora
méltó megoldásban hallható és látható.
Meglepetés - nekem legalábbis - a fiatal
tenorista, Nagy János (Grigorij) produk-
ciója; nagyvolumenű, fényes hangja,
előadásmódjának lendülete, gondos dal-
lammintázása az előadás nagy értéke. Arra
biztatnám, hogy még szabadabban bízza
énekét a szöveg természetes lejtésé-re.
Kováts Kolos, aki a bécsi Staatsoper
februári Borisz-felújításán a címszereplő
Gjaurov mellett énekelte Piment, ideális
megformálója szerepének. Gyönyörű
hanganyagával mesterien bánik, bizonyos,
hogy nemsokára magát Boriszt is éne-
kelni fogja. Szőnyi Ferenc (Sujszkij) ismét
gazdagította .a róla alkotott képet, bár
eddig is ismeretes volt, milyen kiváló
énekes-színész. Széki Sándor Scselkalov
megnövekedett szerepében súlyt és je-
lentőséget adott a duma titkárának.
Berczelly István (Rangoni, pápai nuncius)
a Don Carlos főinkvizitoráról mintázta
ugyan a figurát, de szabadon deklamáló,
pontos és szép éneke mindvégig
meggyőző hatású volt. A cári udvar női
hármasa szerep szerint kicsiny, de at-
moszférateremtő mivoltában annál fon-
tosabb Barlay Zsuzsa, Jablonkay Éva és
László Margit naggyá és jelentékennyé
emelte szólamát. Utoljára hagytam - bár az
első helyre kívánkoznék - Palcsó Sándor
Bolond-alakítását. Borisszal folytatott
rövid párbeszédében másodperc alatt
súlyos, sűrű drámai atmoszférát teremt.
Magára veszi és viseli a nép min-den
kínját, szenvedését, egész megaláz-tatását.
Most vele ér véget az előadás - „Te csak
sírj, orosz nép. Szegény meg-gyötört nép" -
, s ahogyan egyedül maradván, valóban sír
a hangja, mielőtt a zenei megformálásában
nyitva hagyott jelenet után lehull a
függöny, érezzük, azért nincs
Muszorgszkij Boriszának operásan hatásos
- megdicsőülten halk vagy harsány -
befejezésére mód, mert a zeneszerző
évtizedek múltán, 197-ben kaphat csak
választ arra, amit szándékos, felkiáltójellel
nyomatékossá tett kérdésével felvet.

,Muszorgszkij: Borisz Godunov (Magyar
Állami Operaház)
Rendezte: Mikó András Díszlet: Forrai
Gábor Jelmez: Márk Tivadar
Karigazgató : Nagy Ferenc.

Szereplők: Begányi Ferenc, Barlay Zsuzsa,
László Margit, Jablonkay Éva, Palcsó Sán-
dor, Németh Gábor, Ütő Endre, Rozsos
István, Takács Klára, Bercelly István, Han-
tos Balázs, Gurzsky János, Tihanyi Éva,
Kelen Péter, Tóth Sándor, Varga András,
Kertész Tamás, Fülöp Attila, Jánosi Péter,
Sebestyén Sándor, Misura Zsuzsa.

GÁBOR ISTVÁN

Három operaelőadás
a Déryné Színházban

Úgy tűnik, hogy a színházi szakma és a
zenei közélet még mindig nem vesz teljes
mértékben tudomást arról, hogy a három
vidéki operatársulat, a szegedi, a
debreceni és a pécsi mellett néhány évvel
ezelőtt megszületett egy negyedik is, a
Déryné Színházban. Igaz, a hivatalos
elismerés nem késett: a színház főrende-
zője, a Déryné Színház operaelőadásai-
nak színpadra állítója, Kertész László az
idén lett érdemes művész, és egyik
operaprodukciójuk, a Szöktetés a szerájból
minisztériumi nívódíjban részesült. De
mégis, hallani néha olyan lekicsinylő
véleményeket, amelyek különleges hang-
súllyal húzzák alá ezeknek az előadások-
nak a népművelő jellegét, hogy ezzel
megkerüljék e produkció művészi szín-
vonalának elismerését. Pedig itt nincs
ellentét: ma már közművelődési feladatot
akár a legkisebb faluban is csak jó
művészi eszközökkel lehet ellátni, külön-
ben a közönség csalódottan távozik a
művelődési házból, hogy azután leg-
közelebb be se menjen. Es azt a munkát,
amelyet ezekkel az operaelőadásokkal a
Déryné Színház szerte az országban vé-
gez, a televízió műsora nem pótolja: az a
kevés számú opera, amelyet sugároz,
nagyobb részt a második csatornán lát-
ható, tehát az ország egy tekintélyes
részében még nem élvezhető. De egyéb-
ként is : a zenéhez fűződő közvetlen,
személyes, új keletű szóval visszajelzéses
kapcsolatot a televízió nem helyettesít-
heti.

Átdolgozás, formálás
Amióta a Déryné Színház fölismerte az
operajátszásban rejlő hatalmas művelő-
dési, kulturális lehetőségeket, gazdag
repertoárra tett szert. Előadott egy sor
olasz vígoperát, azután Nicolaitól A
windsori víg nőket, régebben Kodály Háry
Jánosát, később Ránki György me-
seoperáját, a Pomádé király új ruháját. A
tervszerű munka, évenként átlagosan két
bemutatóval 1970-ben kezdődött meg a
színházban, állandó társulat szervezésével
és a működés feltételeinek viszonylagos
biztosításával. Hogy ezek a feltételek
miért csak viszonylagosak, ar-

ra a cikk végén még visszatérek. Itt csak
jelzem, hogy a társulat mindössze 18

énekesből és 9 zenészből áll: az énekesek
egyszer szólisták, máskor kórus-, illetve
táncos-feladatokat látnak el, a zenekarban
pedig egy vonósötösön kívül egy-egy
fuvolás, klarinétos, kürtös és trombitás ül.

Az utóbbi néhány hónapban három
operaelőadást láttam a Déryné Színház-
ban, sorrendben a Szöktetés a szerájból

című Mozart-operát, Flotow Mártáját,

Richmondi vásár címmel és Smetana
operáját, Az eladott menyasszonyt.

Mindenekelőtt arról szólok, ami mind-
három előadásban közös. Ez pedig első-
sorban az ügyes zenei átdolgozás a már
említett kis létszámú zenekarra. Ezt a
nagyon nehéz munkát általában Németh
Amadé végezte - A sevillai borbély és a
Szöktetés hangszerelési feladatát az együt-
tes zenei vezetője, László Endre látta el -,
és a teljesítmény igazán értékelni csak az
tudja, aki ismeri ezeknek a műveknek
szövevényes partitúráját, igényes zenei
megfogalmazását, olykor egészen
különleges hangzásait. Ha a hallgatónak
még sincs hiányérzete az operák
előadásakor, ezzel már kifejezte elisme-
rését a zenei átdolgozás iránt. Persze ez
azt jelenti, hogy az énekesekhez hason-
lóan, akik egyszerre, illetve felváltva
szólisták és kórustagok, a zenekarban is
lényegében mindenkinek szólistának kell
lennie. Mert amit például a Szöktetésben
egy egész vonós-parti játszik el, egymás
mögötti pultoknál sorakozó muzsiku-
sokkal, azt a Déryné Színházban két he-
gedűs és egyetlen brácsás, gordonkás és
bőgős adja elő. Még nehezebb a helyzet a
fúvósoknál, ahol az olykor meglehetősen
vastag és sokrétű hangszerelést egy szál
kürttel és trombitával kell érzékeltetni.
Minden megbecsülés megilleti az
együttest, hogy mégis azt az illúziót képes
kelteni, mintha teljes zenekar szólalna
meg.

Az előadásoknak egy másik jellemvo-
nása a nyitányok szcenírozása, a játék
főbb vonalainak, cselekményének bemu-
tatásával és előlegezésével. Ez általában a
pantomim eszközeivel történik, amivel az
előadóművészeknek azt a tulajdonságát is
jeleztem, hogy ének, színészi játék és tánc
mellett még a pantomimikus mozgáshoz
is érteniük kell. Hadd tegyem ehhez hozzá
- és ez már átvezet a rendezés kérdéséhez
-, hogy a nyitánynak ilyesfajta színpadi
tálalása mindig zenei fogantatású,
ahogyan ez a zenei alap-állás az egész
rendezői munkára is érvé-


