
KOMPOLTHY ZSIGMOND

HANGOK A SÚGÓLYUKBÓL
égy férfi utazik egy bokáig szeméttel
borított, szakadozott üléskárpitú, meg-
lehetősen fokhagymaszagú taxiban a
Súgólyuk nevű kocsmaétterem felé. A
kocsiablakon kedélyes hangú felirat:

„Sértődés ne essék, dohányozni ne tessék!" -
és e tiltás miatta négy értelmiségi kissé idegesen
fészkelődik a kilazult rugózatú üléseken. Mikor
megérkeznek az étterem elé, a taxaméter kilenc-
venkét forintot mutat, de a rózsaszín dzsoggin-
gos taxis egy villámgyors mozdulattal lecsapja
az órát, és csak ennyit mond: Százharminckettő!
„Még jó, hogy nem prímszám!" - bohóckodik
Flegmaticus, mire a taxis boxert vesz elő. Criti-
cus tiltakozni próbál, mire a taxis egy Nickels-
dorfban vásárolt „olcso gazpisztolyt" (sic!) vesz
elő. Prudens megtörten fizet

FURORICUS (rácsap a törzsasztalukra) Maga
egy elvtelen, gyáva alak! Láttam, hogy még ti-
zennyolc forint borravalót is adott! Büntetésül
maga fizeti az első kör ihatatlan fröccsöt!

FLEGMATICUS Ugyan kérem, Prudens csak fe-
jet hajtott a szociológiai szükségszerűség
vaslogikája előtt...

FURORICUS (kéjesen rágyújt) Kétségbeejtő!
Félvilági házmesterek rémuralma! „Ez az or-
szág annyit sem ér, mint az a papír, amelyre a
prospektusait nyomtatják! Egy összeesküvés
ellenem és minden ellen, ami értékes!"

CRITICUS Na, már kezdi...

- MÁSODIK ESTE -

FURORICUS Igenis kezdem, sőt, folytatom!
Thomas Bernhardot ebben az országban
nem lehet eleget idézni.

PRUDENS Jól van, de azért ne vágjon a dolgok
elébe. A színházcsinálót, amelyből teli szájjal
szavai, jelenleg még csak próbálják. Az lesz a
„harmadik este."

CRITICUS Igaz is, voltaképpen mire számított,
Furoricus?! A maga kedvéért a taxisok is Sa-
rastro E-dúr áriáját fogják dudorászni a má-
sodik felvonásban?!

FLEGMATICUS Helyben vagyunk... És még
csak nem is igen ravaszkodik! Nem véletlenül
cipelt el minket Szolnokra, Szikora János Le-
genda A varázsfuvoláról című zenés játéká-
nak bemutatójára!

CRITICUS Bevallom, nem véletlenül. Hiszen ma-
guk is tudják, hogy milyen sokat adok a véle-
ményükre...

FURORICUS Fúj, hogy milyen alávaló módon hí-
zeleg! De a tárgyra térve: vajon mi az ördögöt
jelenthet ennek a végletekig elbárgyult or-
szágnak az isteni Mozart?! Itt Mozart-kugel
helyett legfeljebb Mozart-tokaszalonnát vet-
hetnek az asztalunkra...

PRUDENS Inkább örüljön, hogy a Mozart-év ná-
lunk eddig semmiféle émelyítően giccses ün-
nepi lihegésekre nem adott alkalmat.

Jelenet a Legenda A varázsfuvoláról
szolnoki előadásból

FURORICUS Szerintem ez inkább burkolt beval-
lása annak, hogy Mozarttal az égvilágon sem-
mit sem tudunk kezdeni.

FLEGMATICUS De Szikora mintha mégis tudott
volna...

CRITICUS Gondolom, ez tévedés. Szikora da-
rabja egyáltalán nem Mozartról szól. Nagyon
ízléses gesztus, hogy a zeneszerző a maga
testi valójában nem jelenik meg a színpadon.
Nincs rémesebb dolog, mint a zseni hálósip-
kában vagy „alkotás közben". A zseni termé-
szete szerint láthatatlan és ezért szükségsze-
rűen kiesik a színházban ábrázolható dolgok
köréből. Pláne Mozart, akiről jószerivel csak
annyit tudunk, hogy szeretett jókat inni és enni,
és nagy kedvét lelte a fekáliával kapcsolatos
trágár versikékben.

PRUDENS Nem elég pontos, amit mond. Mert
Mozart ugyan valóban nem jelenik meg a szí-
nen, de Szikora nem tud ellenállni a kísértés-
nek, hogy árnyjáték formájában ne jelenítse
meg, amint kis kerti lakában szomorkodik vagy
fantáziál a zongorán.

FLEGMATICUS Ez kétségtelenül ízlésficam -
talán az egyetlen az egész előadásban -, de a
lényeg mégiscsak Mozart hiánya. Láthatatlan
ugyan, de mégis a szereplők minden moz-
dulata, mondata, megnyilatkozása rá vonat-
kozik. Így válik valamiféle Istenné, aki titokza-
tos módon megszabja a körülötte élők múltját,
jelenét, sőt, még jövőjét is.
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FURORICUS Hát éppen ezt nevezném én szen-
timentális viszonyulásnak a zsenihez! Mozart
láthatatlan jelenlétében mindenki szipog,
nyafog, és igazolni próbálja teljesen
jelentéktelen életét. Mozart mítosz, mint ahogy
mítosz maga A varázsfuvola című Singspiel
is, és e két monda védő melegébe húzódva
kísérlik meg a figurák és maga a darab is,
hogy bebizonyítsák és igazolják saját
fontosságukat. A varázsfuvola így lesz
valamiféle létra, melyen azt remélik, hogy a
mennyekbe kapaszkodhatnak az élet
mítoszkereső rabszolgái.

PRUDENS Nem, gondolja, hogy amit most kifej-
tett, az felfogható a zseni földi jelenlétének
súlyos kritikájaként is? Akkor Szikora darab-
jában éppen arról van szó, hogy a zseni a vi-
lágban Isten egyetlen igazi ellenlábasa, az
Ördög egyetlen valódi szövetségese az Isten
elleni küzdelemben, mivel Isten mellett csak a
lángész képes saját, mindentől független és
Isten világával egyenértékű és azonos érvé-
nyű világot megteremteni. Akkora zseni vala-
mi nagyon veszélyes és pusztító princípium;
mivel felfoghatatlan és követhetetlen, de dé-
moni szuggeszciójával mégis mindig
követésre csábít, tévutakra vezeti és aztán
cserbenhagyja a kisebb autonómiájú lelkeket,
hol „halál és kétségbeesés"...

FURORICUS (közbevág) „Tod und Verzweif-
lung!"

PRUDENS ...igenis, „Tod und Verzweiflung!"
lesz osztályrészük. Hát nem ez várja Schika-
nedert, Mozart „munkatársát" a darab vé-
gén?! Hát nem ezért roppan össze Giesecke,
aki az újabb kutatások szerint társszerzője
lehetett A varázsfuvola szövegkönyvének?!
Tehát azt gondolom, hogy a Legenda A va-
rázsfuvoláról a zseni morális közömbösségé-
nek kritikáját is tartalmazza, mégpedig meg-
lehetősen finom formában.

CRITICUS Akkor hát a láthatatlan főszereplő
mellett van egy dramatikus főhősünk is, még-
pedig Schikaneder. Akkor hát neki éppen az a
tragédiája, hogy egy zseni közelében kell él-
nie, miközben ő maga csak középszerű ké-
pességekkel rendelkezik.

FLEGMATICUS Schikaneder egyáltalán nem
középszerű. Sőt a praktikus életben megle-
hetősen zseniális. Ő az, aki mindenkin ke-
resztüllát, pontosan ismeri a kompromisszu-
mok logikáját, ő az, aki Mozart szemébe
vág-hatja, hogy szabad művésznek lenni
illúzió, hiszen egy miniszteri segg mindig
kipucolás-ra szorul. Schikaneder jól tudja
mindezt, mert ő színházcsináló. És
megkérem, Furoricus, hogy most ne üvöltsön
közbe, hogy „Theatermacher!
Theatermacher!"

Kővári Csaba (Tamino), Garas Dezső
(Schikaneder) és Malek Andrea (Pamina)

FURORICUS Egyáltalán nem szólok semmit,
csak melengetem második ihatatlan
fröccsömet, miközben azért halkan
megkérdem: egy színházcsináló
szükségképpen az immoralitás lovagja,
szükségszerűen és tudatosan az, szemben a
zseni naiv és öntudatlan morális
közönyével? Akkor hát az immoralitás az, ami
minden művészben közös?! Sőt, még azt a
kérdést is megkockáztatom: lehetséges,
hogy Schikaneder Szikora önarcképe?!
PRUDENS Az utolsó kérdésre, gondolom,

ezt a választ adhatjuk: Schikaneder Szi-
kora önarcképe is. De általánosabb értelme
is van: egy közép-kelet-európai szín-
házcsináló-portré a maga képtelen mun-
kakörülményeivel, megalkuvásaival, a
produkció érdekében elkövetett segg-
nyalásaival, a zsenialitás határát súroló
szervezőképességével és még sorolhat-
nánk. Korábbi kérdései viszont provoka-
tívak, és visszautasítom a megválaszolá-
sukat . . .

FLEGMATICUS No, lám csak, a Schöngeist
Prudens.. .

CRITICUS Ha már a szépléleknél tartunk:
meg kell állapítanom, hogy Szikorából



Garas Dezső mint Schikaneder (Katkó Tamás
felvételei)

sem hiányzik némi „sőngejszt" öntetszelgés,
különösen, ha elfogadom, hogy darabja,
Schikaneder-ábrázolása önarckép is. Ahogy
Schikaneder összerombolja díszletét: „Nem
kell többé színház!" felkiáltással, hogy aztán
zokogva lépjen le végleg a színről, Henneberg
karnagy (de egy metaforikus értelemben Mo-
zart) vállára borulva - nos, mindez számom-ra
annak a bizonyítéka, hogy a rendező némi
önsajnálattal szemléli magát, és ez némileg
kioltja a korábban ábrázolt kelet-európai szín-
házcsináló-önportré kegyetlen fényeit.

FURORICUS Ha Szikora következetes lenne,
akkor nem csinálna többé színházat...

PRUDENS Vagyis, akár Prospero, eltörné va-
rázspálcáját...

FLEGMATICUS Tudom, hogy nem véletlenül
említi A vihar-t, ugyanis ebből a drámából
hangzik el a legtöbb idézet a darabban.

FURORICUS És ezzel Szikora ismét azt a régi és
hazug felfogást erősíti, hogy A varázsfuvola
mintegy a Tempest pár darabja, végső búcsú,
összegzés, hattyúdal, miegymás. Ezt a felfo-
gást Wolfgang Hildesheimer bírálta és karikí-
rozta a legélesebben, És mivel a pincérnek
meghagytam, hogy a harmadik kör ihatatlan
fröccs mellé tálalja fel az említett monográfiát
is, most engedjék meg, hogy néhány monda-
totfelolvassak belőle: „A varázsfuvola jelentő-
ségét Mozart életművében mindig túlbecsülték.
Ez a szakrális-monumentális elem, a pál-

nitás, a bölcsesség elvont főpapja így eltűnik,
és az ábrázolt alak inkább komikusnak nevez-
hető. Szikora tehát komolyan vette Hildeshei-
mert.

PRUDENS Szóval maga azonosítja a Szikoránál
fellépő Schikaneder-társulat szereplőit az ál-
taluk ábrázolt Mozart-alakokkal?!

FLEGMATICUS Mi mást tehetnék?! Ezt diktálja
az előadás belső logikája. Ha tehát eddig meg-
állapítottuk, hogy a Legenda A varázsfuvoláról
vallomás a színházcsinálásról, továbbá egy
kelet-európai művészportré és önarckép, ak-
kor most fogadjuk el azt a lehetőséget, hogy
vallomás magáról a Die Zauberflöte című Mo-
zart-operáról is, pontosabban annak egy le-
hetséges változata. Ebben a variációban Pa-
mina kerül az ábrázolás középpontjába, az a
hősnő, akinek zenei alakja előtt még Hildeshe-
imer is kénytelen fejet hajtani. A Szikora-féle
előadás talán legszebb pillanata, amikor Pa-
mina nagy G-moll áriája alatt Schikaneder ki-
pakolja Mozart üresen maradt kerti házikóját -
a halál ritkán került még ilyen fenyegető kö-
zelségbe magyar színpadon.

PRUDENS Mindaz, amit mond, valószínűleg
igaz, de ne feledjék, hogy a Die Zauberflöte
mellé rendelt másik dráma megalkotása rejti a
legtöbb művészi buktatót. Hogy ez a másik
dráma megteremtődjék, de ugyanakkor a Die
Zauberflöte is megszólaljon a maga teljes és
végletekig kifinomult művészi formájában, ah-
hoz - paradox módon - előbb le kell rombolni a
Mozart-mű tökéletes építményét. Vagyis szét
kell zilálni magát az operát, hogy később az
egy másik melléje rendelt dráma világában
ismét felépüljön, megtartva eredeti arányait és
művészi formáját. A Szikora-féle mellékdráma
azonban meglehetősen vázlatos: probléma-
gazdag, de dramatikusan jelzésszerű csupán.

FURORICUS Es nyelvileg rendkívül gyenge.
CRITICUS Mindez igaz, de gondolják meg, hogy

teátrálisan milyen érdekes és adekvát. Hiszen
mi más lenne a fent leírt rombolás és újjáépítés
egyedül érvényes közege, minta színházi
próba? És Szikora darabja voltaképpen a Die
Zauberflöte egy sajátos próbafolyamataként
is felfogható. Ebből hallatlan teátrális
lehetőségek következnének, de a rendező
csak félszegen él velük. A Die Zauberflöte
továbbra is megközelíthetetlen és misztikus
mű marad.

FURORICUS Íme, a művészi gyávaság és a nar-
cisztikus szemlélet gyászos következményei!
Remekmű helyett egy nagyon színvonalas
színházi este. De ebben a bődületesen elbár-
gyult magyar kultúréletben ez is valami.

FLEGMATICUS Én nagyon örülök, hogy Furori-
cus a negyedik fröccs után képesnek mutatko-
zik néminemű toleránsabb mondatokra is.

PRUDENS Akkor viszont gyorsan az ötödik iha-
tatlan kört!

CRITICUS Bizony! Mert a zenekar mára Rákóc-
zi-indulót nyökögi.

malegyezés, a köntöshordozás, az áhítatos
jövés-menés mozartiatlan-idegen, mintha csak
rátukmálták volna Mozartra." És később:

a nimbusz és a keletkezés körülményei el-
nyomják a dolognak magának a megítélését,
vagy legalábbis prejudikálják; szüntelenül nö-
vekszik nimbusza azáltal, hogy minden egyes
új ítész átveszi a már meglévő ítéletek egy ré-
szét: a dolog már csak jó lehet, mert a zseni-
nek kisebb igényű téma feldolgozásában is
zseninek kell maradnia, egészen halála órájá-
ig..." Ebben a felfogásban aztán hallatlanul
megnő Schikaneder jelentősége is, Szikoránál
mintegy azonosul Prosperóval, sőt, bizonyos
fokig Mozarttal is. Egyetértek Criticusszal:
Szikora narcisztikusan, szentimentálisan
szemléli főhősét és önmagát.

FLEGMATICUS Ön, Furoricus, úgy látom, meg-
lehetősen szívesen alakítja az ördög ügyvédje
szerepét...

FURORICUS Miért ne?! Hát nem ezért tartanak?!
FLEGMATICUS A varázsfuvola valódi jelentősé-

gét most semmiképpen sem tudjuk megtár-
gyalni. De egy nagyon lényeges dologról elfe-
ledkeznek: Szikora bizony némi kritikával áb-
rázolja magát A varázsfuvola című operát, és
értékeit, megítélésem szerint nem tartja meg-
fellebbezhetetleneknek. Adja csak ide Hildes-
heimer könyvét, hadd olvassak fel belőle én is
valamit! „Sarastro papírfigura" - írja például a
nagyszerű német szerző. És mit látunk Szi-
koránál? Az ő Sarastrója egy meglehetősen
korlátolt énekes, akinek legfőbb gondja, hogy
kordában tartsa csapodár feleségét! A huma-


