
O P E R A V Á L T O Z A T O K
Az opera, amely a 19. században élte virágkorát, az el-
múlt évtizedek során műfaji és interpretációs
változáson ment át. Összeállításunkban jelezni
próbáljuk az átalakulás néhány, önkényesen
kiragadott tünetét, a század elejétől napjainkig: a
zenedramaturgiai

szemlélet megújulását, színházi rendezők hatását az
operajátszásra, az operaházak működési problémáit,
napjaink magyar operarendezésének lehetséges irá-

nyait, s végül a műfaj „vadhajtása", a rockopera hazai
térhódításának tanulságait

„Sokat beszélek maguknak a zenéről. Az

igazság viszont az, hogy egyáltalán nem

vagyok zenész! (...) Sőt be kell
vallanom, hogy zeneileg képzettnek sem
mondhatom magam.

A sors úgy akarta, hogy két csodálatos
zenésszel legyen dolgom: az egyik - a

múlthoz tartozik, a másik - elszakíthatatlan a
jelen kultúrájától. Az egyikkel a művein

keresztül érintkeztem, a másikkal -
közvetlen együttműködésben. (...) Az

egyik - Wagner. A másik - Prokofjev."
(Előadás a rendezőhallgatóknak. 1946.

október)

izenstein egész életművét áthatja a
zeneiség. Zene és kép bonyolult
kapcsolatának dinamikáját nem tudjuk
részletesen végig-kővetni
rendezéseiben; meg kell elégednünk

egy elnagyolt összefoglalással.

I.

Szergej Eizenstein első színházi varázslatai,
amelyekkel 1921-ben rendezői pályafutását
kezdte (a performance elnevezés jobban illenék
rájuk), a „szintetikus realizmus" jegyében
születtek, „mejerholdista" szellemben:
biomechanikával, artistamutatványokkal,
harsány színekkel, maszkokkal, csinn-bumm
cirkusszal. A mexikói című Jack London-
revüben például valódi boxmérkőzés zajlott a
nézőtéren és a színpadon ülő nézők között
kifeszített ringben. A „szintetikus realizmus"
szópárban a „szintetikus' minden korábbi
színházi fogás, gyakorlat „soha nem látott
emelkedett típusát" jelentette, míg a „realizmus"
mindennek bevitelét az életbe, miként azt a
Gáz-álarcok című produkciójában is
megkísérelte. A moszkvai gázgyár
üzemcsarnokában elbohóckodott Szergej
Tretyakov-dráma főszerepét a

szivattyúk és a csövek „alakították", miközben
olyan bűz terjengett, hogy a publikum elmene-
kült, be sem várva az előadás végét.

Paradox módon azonban Eizensteint még-
sem ez az „életközelség" juttatta el a filmhez, ha-
nem, éppen ellenkezőleg, az abszurdig fokozott
teatralitás, vagy ahogy ő maga jellemzi utólag
módszerét, a „végsőkig elszínháziasított szín-
ház, ami után már nincs tovább". Két színpadi
elem továbbfejlesztése játszotta ebben a döntő
szerepet: a komikus maszkokból levezetett ti-
pázs (a típus szó némileg kitágított értelmű vari-
ánsa) és a jelenetrendezést-beállítást átértel-
mező montázs (vágás, összeillesztés). Eizen-
stein finom differenciálással választja el a tipázst
a naturalista-realista „tipikus" arctól éppúgy,
minta hieroglifákkal rokonított, merev, stabil, ha-
gyományos maszksablonoktól. „A tipázsban a fi-
ziognómia jegyei, a bőr jellege és a jellem
elemei szorosan összekapcsolódnak a
társadalmi és biológiai jellemzőkkel."

A jelenetrendezésnek (mizanszcena) új irányt
szabó elveit korszakalkotó tanulmány-kiáltvá-
nyában, Az attrakciók montázsában fektette le,
amely 1923 nyarán jelent meg, még azelőtt, hogy
a művész elkészítette volna első filmgyakorlatát.
Azaz egy pici filmetűd már volt mögötte, amelyet
(sokáig) utolsó színházi rendezésébe, Alek-
szandr Osztrovszkij Karrier (A négylábú is botlik)
című darabjába illesztett bele, a főhős, Glumov
megelevenedett rémálma (Naplója) gyanánt. A
mai napig látható szkeccsen azonban inkább ko-
mikus maszkok és filmtrükkmókák láthatók,
mintsem „tipázsok" vagy „intellektuális-asszoci-
atív montázsláncolatok".

Elképzeléseinek kiteljesítésére, harmonikus
egységgé kovácsolására és emocionális feltöl-
tésére klasszikus filmremekében, az 1925-ben
forgatott Patyomkin páncélosban került sor. És
ezzel már el is jutottunk a zenéhez, a mély, kon-
cepcionális zeneiséghez, hiszen az egész film
egyetlen sokszólamú téma (a forradalom, a

forradalmi gerjedés) hatalmas fokozása,
crescendója, öt tételben eljátszva. Részletes
elemzés helyett azonban álljon itt néhány idézet
a szerző megfogalmazásában:

„1926-ban felkértük Edmund Meisel német
komponistát, hogy készítsen zenét a filmhez az
amerikai és európai bemutatók számára. (...)

Az ábrázolás felhangjain keresztül lehetősé-
günk nyílt a kép és a hang, a hangzásbeli felhan-
gok fiziológiai összemérhetőségére (kiemelés
végig az idézetben: Sz. E.). Ez volt az első kísér-
let arra, hogy kitapogassuk az összemérhetőség
módjait a kép és a hang területén, az első lépés
afelé, hogy mélyebb összefüggést találjunk kö-
zöttük. (...)

Épp a ritmus volt az a döntő pont, amelyen ke-
resztül tudatosodott a hang és a kép szerves
kapcsolata úgy, hogy a kettő egységes egésszé,
a film valamennyi elemének egységes koncepci-
ójává állt össze.

Nem arról volt szó, hogy azonos ritmusra vág-
juk a képet és szerkesszük a zenét. Úgy fogal-
maztam meg Meiselnek a zenére vonatkozó ké-
résemet, hogy »ritmust, ritmust és tiszta ritmust
mindenekelőtt«. De egyáltalán nem a hang és a
kép ritmikus egybeesésére gondoltam. A zene
ritmusának a kifejezés tereként kellett funkcio-
nálnia. Meisel ezt legtökéletesebben a »Patyom-
kin« csúcspontján, az ötödik részben valósította
meg, amikor gépzenezajban találkozik a hajóraj.
(...)

Ennél a résznél kategorikusan követeltem a
zeneszerzőtől, hogy mondjon le a megszokott

dallamosságról és az ütősök meztelen ritmikus

kopogásáról is. Ezzel a zenét arra kényszerítet-
tük, hogy »új minőségbe« csapjon át: a zajalak-
zatba.

Maga a »Patyomkin« ezen a döntő ponton sti-
lisztikailag átlépett a »némafilm zeneillusztráció-
val« elnevezésű: műfaj határain - egy új terület-
re, a hangosfilmbe (tonfilm), ahol a művészet
igazi mintái az egymásbaolvadt zenei és vizuális
képek egységétben élnek, létrehozva a mű egy-
séges hangképi alakját."

II.

Egy, talán aprónak tűnő epizódról kell még meg-
emlékeznünk Eizensteinnek a színháztól a filmig
és vissza a színházig vezető útján. Erre 1922-24
között került sor, amikor külföldi filmeket sza-
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bott át, „szovjetesített" a hazai forgalmazás szá-
mára. Ilyen vágásgyakorlatok során ismerkedett
meg mélyebben Fritz Lang német filmrendező
Dr. Mabuse című, expresszionista horrorjával,
amelyből Eizenstein keze nyomán Az aranyozott
penész című forradalmi agitka született. 1924-
ben mutatták be a Szovjetunióban, akkor, amikor
Lang másik híres alkotása, a kétrészes
Nibelungok című filmmisztérium is piacra került.
Átvágás ide, átvágás oda, Lang emelkedett,
„operás" modora, nyomasztó monumentalitása,
kimért statikussága és veretessége maradandó
nyomot hagyott Einzenstein képi világán.

Wagner szellemétől sem tudott többé szaba-
dulni. Igaz, Eizenstein a „szintetikust", a „művé-
szetek szintézisét" nem a színházban, hanem a
filmben szerette volna megteremteni, annak el-
lenére, hogy időről időre felröppentek a hírek
színpadi terveiről is. (Azonban egyik sem jutott
túl a kezdeti előkészületeken.) Közös vagy lega-
lábbis rokon volt azonban művészeteszményük,
a teljességre, komplexitásra való törekvésük.

Eizensteint állandóan a szintetikus művészet
megteremtése, a filmes kontrapunkt és a polifó-
nia törvényei, az elementáris hatás, a pátosz
megvalósítása foglalkoztatták, és ez vezette őt
vissza, talán szándéka ellenére is, a színházhoz,
annak is egy sajátos válfajához, az operához.

A drámai cselekmény, a színészi játék, a ze-
ne, a színpadi festészet, a fény és a ritmus egy-
fajta szintézisének példája 1938-as „filmfreskó-
ja", amelyet nem véletlenül csúfolt a nagy pálya-
társ, Alekszandr Dovzsenko „Ióoperának".
Eizenstein voltaképpen a Lang Nibelungokjában
megjelenő lovagkultuszt vette át és ültette át
orosz környezetbe. Ellentétben a reálisan létező
germán mitológiával, a főhős, az orosz Siegfried:
Alekszandr Nyevszkij a népi emlékezetben csak
halványan felsejlő, történelmi figura egy álmon-
dában, egy álmítosznak, a forradalom legendá-
jának szimbolizálására, „történelmi hitelesítésé-
re". Eizenstein óriási sikert aratott vele, a legna-
gyobbat egész életében. Azonban, ha előítéletek
nélkül átadjuk magunkat a film hatásának, azon
kapjuk magunkat, hogy függetlenedünk, elsza-
kadunk a film sztálinista-nacionalista „eszmei
tartalmától" - hála a „nagyoperai" beállítások-
nak, a sodró lendületű, romantikus tömegjelene-
teknek, a meseszerű, színpadias díszleteknek
és jelmezeknek, és... Szergej Prokofjev tömör,
drámai muzsikájának, amelynek üteme hol har-
monikusan követi, hol aszimmetrikusan „üldözi" a
képváltások ritmusát.

III.

S Prokofjevvel folytathatjuk is vizsgálódásainkat.
Az ő Szemjon Kotko című operájának bemutatá-
sára készültek ugyanis a moszkvai
Sztanyiszlavszkij Színházban 1939 tavaszán. A
próbák

Jelmezterv Eizenstein Rettegett Iván
című filmjéhez

Eizenstein hajdani mestere, Mejerhold irányítá-
sával folytak, míg csak meg nem szakadtak a
nagy színházi újító letartóztatása miatt. Prokof-
jev indítványára tárgyalásokat kezdtek az áldo-
zat tanítványával, Eizensteinnel a munka
befejezéséről. A felkérést - a zeneszerző
visszaemlékezése szerint - Eizenstein örömmel
fogadta, de végül is filmgyári elfoglaltságára
hivatkozva elutasította.

Néhány hónappal később Ribbentrop és Mo-
lotov aláírták a hírhedt paktumot és a német-
szovjet barátsági szerződést. Sztálin a „fasiszta
nemzeti zeneszerző", Wagner tetralógiájának
bemutatásával akart kedveskedni új barátainak.
(A németek Muszorgszkij Borisz Godunovjával
viszonozták volna a gesztust.) Hogy pontosan ki-
nek jutott eszébe a filmes Eizensteint felkérni az
operafolyam színpadra állítására - nem tudni.
Könnyen elképzelhető, hogy egy Kreml-beli fo-
gadáson a német kultúrattasé ejtette ki először a
rendező nevét, mivel az Németországban is fo-
galom volt, Goebbels példaképe. (A propagan-
daminiszter egy német, fasiszta „Patyomkin
páncélosról" is ábrándozott.) Az ötlet a szovjet
félnek is kapóra jöhetett, tudniillik Eizensteinnek
a nemrég még kitörő lelkesedéssel fogadott,
Sztálin-díjjal kitüntetett filmjét, a Jégmezők lo-
vagját németellenesség címén sürgősen le kel-
lett venni a műsorról.* Vigaszdíjnak is megfelelt
tehát ez a nagyszabású megbízatás.

Sztálin a német támadás után 1941. november 7-i, ünnepi köszöntőjében
hivatkozik újból Nyevszkijre, az egyik „nagy elődre", mint a függet-
lenségi harc példaképére. Eizenstein is ekkor kapta meg a Sztálin-díjat
érte

A moszkvai Nagyszínház dirigense, Szamuil
Szamoszud 1940 kora tavaszán ismertette a ter-
vet Eizensteinnel, aki kéthetes töprengés után
elvállalta a feladatot. Nem kis dologról volt szó: a
kultúrtörténet egyik legbonyolultabb művét kel-
lett „érthetővé tenni", átértelmezni, szovjet esz-
meiséggel ellátni, „megszabadítani a zseniális
zenét a fasiszta interpretációtól". Ekkoriban írott,
A mítosz megtestesítése című tanulmányában
nyomon követhető Eizenstein lázas igyekezete,
hogy Wagner korai írásainak citálásával igazolja
a Ring forradalmiságát, a magántulajdon ellen
irányuló szenvedélyes indulatát. A ciklus leghu-
mánusabb darabjának A valkűrt vélte (ezzel is
szándékozták kezdeni a tetralógiát), mondván,
hogy ez cseng össze a mai ember természetes
törekvésével, vagyis azzal, hogy fellázad min-
den ellen, ami boldogságának útjában áll. Az
emberi ideálok hordozója például Brünnhilde, aki
éppen embersége, humanizmusa okából válik
Wotan dühének áldozatává. „Az emberiség - ír-
ja Eizenstein - sok évezredes történelme folya-
mán először e mű révén kerül közel ahhoz a szá-
zadhoz, amely az emberiesség legmagasabb fo-
kát fogadja el a legmagasabb kritériumnak - a
mi kommunista századunkhoz."

Az ideológia tisztázása után Eizenstein meg-
határozza a rendezés módszerét és stilisztiká-
ját: „Belső igénye folytán A valkűr nem feltételes
színházat kíván, hanem realistát, ez azonban
nem jelent hétköznapiságot vagy a történelmi-
néprajzi részletek aggályosan pontos rekonst-
rukcióját. (...) Bele kell hatolni abba a tudatba,
amely ezt a néphitet, ezeket az alakokat és kép-
zeteket létrehozta, felidézve a formákat, melyek
között a mítoszok alkotója előtt feltárult a
valóság."

IV.

Eljött tehát az alkalom, hogy Eizenstein a gya-
korlatban is összepárosítsa saját szintetikus mű-
vészeti törekvéseit Wagner totális színházi esz-
ményével. Eizenstein felteszi magának a kér-
dést: „Miért egy filmrendező fog neki Wagnert
rendezni az operában?", majd válaszol is rá:
„Mély, elvi okai vannak ennek. Szorosan össze-
függ a művészetek szintézisének problémájával,
(...) nevezetesen a belső hangképi egység
megteremtésének a gondjával. (...) Wagner
rendkívüli képes zenéje különösen élesen és
mélyen veti fel az adekvát látványforma keresé-
sének és meglelésének problémáját. (...)

A hősök, a zene, a fény, a táj (itt: a díszlet), a
szín, a mozgás, amelyeket az egységes, átható
érzelem, az egységes téma és eszme kovácsol
össze - íme, ez az, ami felé a mi filmművésze-
tünk törekszik. És ugyanezt találja meg a rende-
ző Wagner műveiben és elméleti fejtegetései-
ben is."



A részletekre térve Eizenstein szembeszáll a
Wagner-rendezések ismert merevségével,
statikusságával. Már maga a cselekmény is
„láthatóságot, tárgyiasságot, anyagi érzékel-
hetőséget, aktivitást követel a szcenikai megol-
dásban. (...) A színpadi cselekmény aktivitását
az alakok és a díszlet mozgékonysága, a plasz-
tikai beállítások ékesszólása, a fény és a tűz
játéka hozza létre."

„A rendezésnek - folytatja Eizenstein má-
sutt a gondolatot - saját, önérdekű szükség-
szerűsége folytán (...) fel kell emelkednie az
igazán felindult plasztikus beszéd fokára, a
szereplők plasztikus dikciójához, amely a
köztük lévő viszony, a tér, valamint az akciók
által szét-tagolt zenei elem folyamában
állandóan változtatja helyét. Ezért a
rendezésnek elsősorban költőinek kell lennie,
és mint ilyennek, mindenekelőtt képinek és
zeneinek, hiszen ugyan-azon a talajon születik,
minta muzsika, a szöveges dráma, a kiejtett
szó, a dekoratív megformálás ékesszólása.
Innét a »plasztikai leitmotívok« szigorú
rendszere, amely összefonódik a zenekari
leitmotívokkal. Innét a folytonos mozgásnak,
szüntelen helyváltoztatásnak a zenéhez
hasonló szigorú hangszerelése. Innét a sajátos
harmóniatörvények: a mozgásismétlések,
»visszatérések«, tematikai kiemelések, a
plasztikailag kidolgozott motívumok, kontra-
punktikus megfelelések. (...)

A mozgásos cselekmények szerint tagolt
zenefolyamnak a rendezésben odáig kell
fejlődnie, hogy a »premier plánok« (miként azt
a film-ben mondanánk!) rendszerében
kidomborodja-nak a hangfolyam általános
áradatának külön-álló kifejező fázisai."

Elképzeléseinek kivitelezésére
Eizensteinnek nyolc hónap állt rendelkezésére
(márciustól novemberig). A munka nehezen
ment: trükkjeinek nagy részéről menet közben -
- technikai felszereltség hiányában - le kellett
mondania, ami pedig megmaradt, annak egy
része az elő-adásokon fulladt köznevetségbe a
masinéria nyikorgása és labilitása
következtében. A fény-effektusok gyakran nem
harmonizáltak a zenével, inkább elterelték a
figyelmet róla. A pantomimek zavarták a
zenerajongókat az élvezet-ben, nem is szólva
az énekesekről, akiket ugyancsak zavart a
pantomim az éneklésben. Mark Reizen, a kor
egyik legtekintélyesebb basszistája meg is
tagadta az együttműködést Eizensteinnel. Így
érthető, hogy az 1940. november 21-i premiert
mérsékelt siker fogadta, és valószínű, hogy
nemcsak az 1941. június 22-i német támadás
miatt futotta összesen hat elő-adásra.
(Természetesen a Ring teljes bemutatására
többé gondolni sem lehetett.)

Pedig mi minden történt az előadáson! (A
valkűrök például különböző pontokon elhelye-
zett hangosbeszélőkből bömbölő „sztereo-

hangra" röpködtek a színpad mélyéből a néző-
térre és vissza.) Feltétlenül megemlítendő an-
nak a filmbetétnek a terve, amellyel Eizenstein,
a színpadi pantomimet tovább fokozva, az
egyes áriák „belső cselekményét" szerette vol-
na felnagyítani. Nagy kár, hogy nem volt ideje
megvalósítani.

Úgy tetszik, igaza van Rosztyiszlav Jurenyev
filmtörténésznek: „Sztanyiszlavszkij és Mejer-
hold nyomdokán haladva. Eizenstein sem vált
az opera reformátorává. Helyette egy sajátos
műfaj, a filmopera előfutárává lett." Lényegé-
ben filmet rendezett színpadon, s ez kudarcá-
nak alapvető oka. „Nagyszínházi munkája nem
térítette el a filmtől, a filmművészet eszközeinek
intenzív kutatásától, a polifonikus film megte-
remtésének kísérletétől."

„A film a szintetikus művészet természetes
tere" - ez volt és maradt Eizenstein alaptétele.
„Minden művészeti ág szempontjából - hang-
súlyozta újra és újra - a film mintegy lehetősé-
geik és tendenciáik végső beteljesítésének
legmagasabb foka. Sőt tovább megyek:
valamennyi művészet számára a film jelenti
minden megnyilvánulásuk valódi szintézisét.
azt a szintézist, amely a görögök után
szétesett, s amelyet sikertelenül igyekezett
meglelni Diderot az operában, Wagner a
zenedrámában, Szkrjabin a színes
koncerteken stb."

V.

1940 nyarán Eizenstein Borisz Godunov mono-
lógját bontja képkockákra, majd előadást tart a
zenedrámáról, a szintetikus filmalkotásról, „az
ének nélküli opera új típusáról". És csak ezután,
1941 januárjában kapja az ötletet Andrej Zsda-
novtól, hogy készítsen nagy történelmi filme-
poszt „a fényes orosz reneszánszról, a közép-
kori dicsőséges győzelmekről, az orosz állam
megteremtőjéről, Rettegett Ivánról".

Az 1943-45-ben forgatott Rettegett Iván va-
lóban „nemcsak" film, hanem valami különös
filmopera. Wagner hatása tovább munkált és
olyan művet kényszerített ki Eizensteinből,
amelyben már lehetetlen izolálni a filmes és a
színpadi elemeket, mert össze vannak nőve,
egyik a másik része, egyik erősíti a másikat.

Ha csak rápillantunk a három részre (felvo-
násra) tervezett film Eizenstein által írt forgató-
könyvére, erőltetés nélkül is azonnal egy ro-
mantikus opera librettójára gondolunk, versbe
foglalt dialógusokkal és monológokkal (recitati-
vók), metaforákkal teletűzdelt dalokkal (áriák).
Az impozáns kiállítású, gyönyörű filmben
mind-ez testet ölt - rácáfolva az alma-atai
evakuáció nyomorúságos forgatási
körülményeire.

Az emelkedett költői szöveg szövetét átitatja
a fény-árny játék feszültsége, amely tovább
éleződik a plánváltások kontrasztjában. A ki-

mért, lassított, pantomimes mozgás felerősíti a
mesterkélt hanghordozás különösségét; a ko-
morságában is fenséges díszlet és a szigorú vo-
nalvezetésű, teátrális jelmezek motívumai iz-
galmasan fonódnak össze Prokofjev tömör
hangzású, tüneményes zenéjének leitmotívu-
maival. A második részben mindezt még tovább
bonyolítja a színdramaturgia rendszere, amely-
hez szervesen hozzákapcsolódik minden alak,
minden beállítás, minden dallam. Íme, egy váz-
latos példa Eizenstein feljegyzéseiből: „A sár-
gás aranyszín az ünnepélyesség, a cári pompa,
a fenségesség jele. A freskók szentjei körüli gló-
ria az aranyozott kaftánok vöröses-narancs ár-
nyalataival. A királyi öltözék, amelyet gúnyból
Vlagyimirra húznak. A színben a gúnyolódás
nincs jelezve, megszólal viszont a zenében. A
korábban hazafiasan zengő harci zene átvált
ironikusba, azaz megismétlődik a dallam, de
gúnyos hangszerelésben: a negyedik strófa
szöveg nélkül megy, és az orosz téma három
szaxofonon szólal meg."

A kegyetlen, de igazságos uralkodó kímélet-
len harca a reakciós opricsnyikokkal, a sötétben
bujkáló, áruló intrikusokkal, hősies küzdelme az
idegen betolakodók ellen - ez volta rendelt té-
ma, amelyet Eizensteinnek sikerült úgy „elad-
nia", hogy Sztálin zavartalanul gyönyörködhe-
tett történelmi példaképének tanulságos életé-
ben a koronázás pazar pompájában, a rendít-
hetetlenség, az erő demonstrálásában. Lega-
lábbis az első részben. Itt mintha Eizenstein, az
utolsó szalmaszálba kapaszkodva, a „formaliz-
musát" ért szakadatlan támadások elől menekí-
tette volna alkotóerejét és fantáziáját a
„nagyoperai" formába. Ez a stilizáció látszólag
jobban belesimult a hivatalos „sztálini barokk"
udvari művészetébe. Éppen ez a stílbravúr
mentette meg a filmet, és tette lehetővé, hogy
elszakadjon a hazug ideológia, a
történelemhamisítás talajától, s a költészet
régióiba szárnyaljon.

Kétszeresen vonatkozik ez a Rettegett Iván
második részére, amelyet az alkotó öntörvényű
tehetsége már fogalmi szinten sem tudott kor-
dában tartani: végérvényesen és megbocsát-
hatatlanul lerombolta a nagy cár és hadvezér
nimbuszát. Sztálin értett a szóból - ez a rész
már nem kerülhetett közönség elé.

A bukást Eizenstein nem élte túl: tétlenségre
kárhoztatva, szívrohamok sorozatán át mor-
zsolta utolsó éveit, és meghalt anélkül, hogy rá-
tehette volna a koronát legnagyobb művére.

Felhasznált irodalom: Eizenstein: Izbrannije proizvegyenyija (Válogatott
művek), Moszkva, 1968.; Tyeatr i kino (Színház és film), 1934.; R.
Jurenyev: Szergej Eizeinstein


