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M e n n y i b e n m á s a z o p e r a ?

Eddig csak a prózai színházról volt szó, az opera
műfaja kimaradt, merthogy a helyzet ott némileg
másként fest. Az operák mint zenés színházi
alkotások alkatilag különböznek a prózai drámá-
tól. Amit kimondanak, másként mondják, és en-
nek megfelelően mind a színreállítóknak, mind a
közönségnek másfajta következtetésekre kell jut-
niuk.

Igaz, alapvetően az opera esetében is ugyan-
abból a háromszögviszonyból indulhatunk ki,
mint a színdarabnál, tehát a (leírt vagy lekottá-
zott) szövegből, a színpadból és a közönségből;
és éppígy érvényes itt is a tétel, hogy a végter-
mék, azaz az opera-előadás akkor fogadható el,
ha mindhárom tényezővel szemben megfelelően
magas követelményeket támaszt, pontosabban
ha az, ami a színpadon látható és hallható -
bármily szokatlannak tűnjék vagy hangozzék is -,
maradéktalanul kibontakoztatja a mindenkor
egyszeri mű potenciális színpadi energiáját, le-
gyen bár szó akár a Figaro házasságáról, akár a
Luluról. Hogy ez sikerült-e, az, mint a prózai
színdarabok esetében, itt is a háromszög ténye-
zőinek viszonyából állapítható meg, jóllehet na-
gyobb nehézségek árán. Az operák zongorakivo-
natát vagy éppen zsebpartitúráját ugyanis nem
olyan könnyű beszerezni, minta drámaszövege-
ket, és eligazodni sem olyan egyszerű rajtuk,
tehát mind a színházi emberek, mind a közönség
számára körülményesebb hozzájutni ahhoz az
ellenőrizhető forráshoz, amelynek alapján a min-
denkori mű potenciális színpadi energiája feltár-
ható.

Az "ámbár-t azonmód követi a „csakhogy".
Ámbár tény, hogy az opera is, akár a dráma, csak
eleven előadásban talál magára; ámbár tény,
hogy a mű, a színpad és a közönség háromszög-
viszonya ez esetben is fennáll - csakhogy a
partnerek egyike, tudniillik a mű, alkatilag más,
mint a színdarab, és ezt a másságát óhatatlanul
kiterjeszti a másik két partnerre is. A színpadi
történés itt nem a mérvadó és szavakban ponto-
san rögzített drámai szövegből fejlődik ki, ame-
lyet beszéddel kell megjeleníteni, méghozzá úgy,
hogy írott, irodalmi státusa maradéktalanul ki-
törlődjön.

Az operában a színpadi történés a partitúra
mérvadó hangjegyképéből fejlődik ki, amelyet
énekkel kell megjeleníteni, méghozzá úgy, hogy
zenei státusa úgy, ahogy a hangzásban kibon-
takozik, maradéktalanul felismerhető legyen.
Azoknak, akik a színpadon akár egyedül, akár
egymással és egymás ellen énekelnek, a zene írja
elő, mit kell tenniük annak érdekében, hogy a
szerepekből drámai személyiségek váljanak. Nél-
külözhetetlen funkciója van azonban a zenekar-
nak is, amely a nyitányban kijelöli az életre kel-
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tendő folyamat irányát, a közjátékokban időleges
drámai mérlegeket von, és a szereplőket ének-
ben kifejezett fogadkozásaik közben vagy élte-
tően megtámogatja, vagy kétkedésével hátba tá-
madja. Ekként a zenekar a maga testetlenségé-
ben is aktívan együtt játszik a színészekkel.

Az operazene a prózai drámák dialógusánál
nyomatékosabban utal a színpadi cselekményre.
Egyből közli, hogy most ez és ez történik a sze-
replők között, avagy hogy ez a férfi most belép,
a nő pedig kimegy, és mindkét mozzanatnak
megvan a maga jelentőségteljes, bár esetleg szö-
veg nélküli utójátéka is. Az operazene meghatá-
rozza azt a félreismerhetetlen színpadi gesztust
- a lázadásét, a kétségbeesését, az ujjongásét -,
amely valamelyik szereplőre vagy a szereplők
egy csoportjára az adott pillanatban jellemző.
Felvázolja azokat a markáns szituációkat - a
meglepetését, a félreértését, a ziháló mozdulat-
lanságét -, amelyek a drámai folyamatot váratla-
nul más irányba terelhetik.

Továbbá: az operazene az első taktustól az
utolsóig meghatározza az elénekelt történés és
az egyes szakaszok teljes időbeli lefolyását. Hol
tömörítve, hol tágítva, hol siettetve, hol fékezve,
de minden esemény időmértékét megszabja. A
Rigoletto drámai eseménysorát a maga teljessé-
gében éppúgy ütemekre tagolja, mint a hirtelen
ráeszmélések sűrített pillanatait, ezt például: a
holttest, amely utasításomra itt hever ebben a
zsákban, nem a lányom kéjsóvár csábítójáé -
maga a lányom az. Ugyanígy határozza meg az
operazene a legapróbb árnyalatokig, hogy a kül-
ső érzelemnyilvánítások és belső rezdülések
tempója folyamatos vagy szaggatott legyen-e. Ez
a szigorúan zenei, a hétköznapi időszámításon
túli időmérték mindent behatárol és ritmizál: a
gyilkosságot csakúgy, minta szerelmi eksztázist, a
bitorló hatalomátvételét csakúgy, mint az elha-
gyatottak kétségbeesését. Igen, az operazene
minderre képes. Es még az a bűvöletesen para-
dox adottsága is megvan, hogy nyelvtől függet-
len közléseivel előkészíti a talajt a következő, már
énekben kifejezett, tehát nyelvileg is artikulált
részlet számára. És mindehhez nemcsak a maga
elemi paramétereit veti b e - a dallamot, kölcsön-
hatásban a harmóniával, a ritmust, kölcsönha-
tásban a hangzással és a dinamikával -, hanem
a nagyobb egységek felépítésének sajátos formai
elveit is.

Ekként teljesedik ki a prózai drámával szem-
beni különbség, amely a mai színpadokon is
törvényszerűen érvényesül, hol ilyen, hol olyan
formában, attól függően, hogy a színházi embe-
rek egyáltalán komolyan veszik-e, és hogy mi-
ként tudnak megbirkózni vele. Mert ez a különb-
ség kettős és felemás. Egyfelől az opera kifeje-
zőereje eleve sokkalta nagyobb a prózai drámá-
énál, másfelől viszont eleve sokkal szigorúbban
viselkedik, mint a prózai dráma. Zenéje legké

sőbb Mozart óta úgyszólván totalitárius módon
határozza meg a drámai és színpadi történések
menetét.

Az egyik aspektus, a kifejezésbeli gazdagságé,
kétségkívül fölöttébb csábító, nemcsak a közön-
ség, hanem a színházi emberek számára is. Min-
den bizonnyal ez is hozzájárult ahhoz, hogy az
elmúlt évtizedek során egyre több prózai rendező
fordult az opera felé, azaz akárhogy is vesszük,
olyan művészettel jegyezték el magukat, amelyet
a hangadó színházi körök nemrég még elavult-
nak tartottak. Hogy ezek a renegát rendezők min-
denkor tisztában vannak-e vele, mire is adták a
fejüket, az persze kétséges. Hiszen az opera csá-
bító kifejezésbeli gazdagságának megvan a ma-
ga sajátos nehézségi ereje. A legkevésbé sem
kínál holmi olcsó alkalmat a kincseivel való gát-
lástalan színpadi garázdálkodásra; éppen ellen-
kezőleg: ez a kifejezésbeli gazdagság meglehető-
sen terhes, mert pontosan kimért és szigorúan
célirányos hozománynak bizonyul. Mint már
utaltunk rá: pontosan megszabja, mi történjen a
színpadon, és parancsait nem kerülheti meg
egyetlen rendező sem, akinek van rá füle, hogy
megértse: mit jelent az operazene általában és az
adott opera esetében különösen - hacsak nem
mond le eleve arról, hogy a szóban forgó mű
potenciális színpadi energiáját az előadásban ér-
vényre juttassa, és helyette beéri valamilyen ál-
talános látványossággal, amely csak címében
viseli a Norma nevet, és csak műfaji meghatáro-
zása szerint számít operának. Azt a nagyvonalú,
bőkezűen mért mozgásteret, amelyet céltudatos
rendezők, ha Szophoklész vagy Shakespeare,
Moliére vagy García Lorca drámáihoz nyúlnak,
oly érzékletesen teremtenek meg maguknak, az
opera nem teszi lehetővé; ott ezt a mozgásteret a
zene eleve körülhatárolta, és kemény vonásokkal
kijelölte.

A kifejezés gazdagsága egyfelől, a minden
irányú determináltság másfelől. Ez a termékeny
felemásság azonban, amely az opera lényegének
meghatározó sajátossága, a mai színpadokon
gyakran terem üres fattyúprodukciókat. Az ilyen
előadások, ha nem is mindig, de legtöbb esetben
prózai rendezők nevéhez fűződnek, és sutaságuk
még inkább szemet szúr, ha zeneileg képzett és
korántsem konvencionális operarendezők mun-
káihoz mérjük őket. A skála - életkortól merőben
függetlenül - Felsensteintől Rennertig és Dicksig,
Herztől Kupferig és Horresig, Wernickétől
Mielitzig és Loyig terjed; a drasztikus különbség-
nek tehát semmi köze nemzedéki stílusokhoz -
sokkal inkább ahhoz, hogy a rendező milyen
mértékben látja át, mi az, amit az opera és csakis
az opera tud és igényel. (Azt a tényt, hogy termé-
szetesen zeneileg képzett színházi emberek is
elkövethetnek görcsös balfogásokat, Ruth
Berghaus példája bizonyítja. Még némely okosan
átgondolt, ötletgazdag rendezésében is hajla-
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mos a túlzottan monstruózus és jelentéstartal-
mukat hamar felélő színpadi konstrukciókra,
amelyek fizikailag is, jelképesen is szűkítik a szí-
nészek mozgásterét, hiszen a nyomasztó súlyú
építményt végül nekik kell értelmetlenül hossza-
dalmas és fárasztó munkával amortizálni, amint
ez például a brüsszeli Luluban és a stuttgarti
Macbethben történt.)

Operaidegen rendezők ficamai

„Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz
engemet"- így szólta bibliai Jákob az angyalhoz,
akivel addig tusakodott, amíg az ki nem ficamí-
totta a csípőcsontját, de a vágyott áldást végül
mégis kivívta, mert tudta, ki áll előtte, és milyen
üdvözítő kegyelemmel járhat ez a találkozás. Ér-
zésem szerint hasonló tusát vív sok mai rendező
az operával, csak ez a tusa többnyire nem vég-
ződik ilyen áldásosan, mégpedig éppen azért,
mert a rendezők, Jákobtól eltérően, nem ismerik
eléggé az ellenfelet, így hát azt sem tudják, hogy
a legjobb esetben mit kaphatnának tőle. És ha
aztán, ami szinte törvényszerű, erőszakos fica-
mokra kerül sor, azokat sajna nem a rendező
teste, hanem a színpadi produktum sínyli meg.

E helyütt csak néhány különlegesen szimpto-
matikus ficamot jellemezhetek. Mindenesetre e
téren is megmutatkozik az az általános tenden-
cia, amelyre a prózai színházi rendezésekkel kap-
csolatban már részletesen kitértem. Aggályos
módon az egész mai színházon, legyen bár pró-
zai vagy zenés, ugyanaz a magatartás vonul vé-
gig (és ezt bízvást értékelhetjük vészjelzésnek
is): a színházi művészetek minden
önbecsülésből kivetkőzött hajbókolása az
elektronikus szórakoztatóipar előtt. Ilyen
hajbókolásnak lehetünk itt-ott tanúi az
operaszínpadon is, nemritkán abba a büszke
babonába csomagolva, hogy az alkotók igenis
kritikusan veszik birtokba a művükbe tömködött
filmes, tévés, videós esztétikát, és igenis képesek
alárendelni azt a maguk szín-padi
szuverenitásának.

E helyütt, inkább csak mellékesen, egy további
kérdést is elintézhetünk, mert olyan tünetet érint,
amelyik ugyancsak az egész színházi szférában,
tehát nem csak a zenésben, elharapózott. Az
öltözködés, a külsőségek, a mozdulatok bizo-
nyos divatos, azaz dehogyis: régebben divatos
sztereotípiáira gondolok. Az effajta színpadi lim-
lomot az alkotók éppoly gépiesen dobálják szét,
mint ahogy a közönség is gépies közönnyel vagy
olykor morogva fogadja el. Végiggondolatlan
reflexei ezek a kiveszőfélben lévő rendezői szín-
háznak, amely valaha idő- és térbeli transzponá-
lásaival új színpadi felismeréseknek tört utat.
Mára ezek a transzponálások értelmetlen
rángásokká fajultak, s legföljebb a jól ismert
jelenségek

sorozatos visszatérésének élménye által válthat-
ják ki az otthonosság örömét. Egész listám van
az ide sorolható klisékről, amelyekkel főként az
elmúlt század opera-előadásai éltek; e helyütt
csupán néhány tételt pipálok ki a listáról:

napszemüvegek;
napozókrémmel való bekenekedés;
bőr utazótáska, lehetőleg barna és kopott;

kerek, sötét férfikalapok á la Magritte, a het-
venes évek óta egyfolytában;

széles vállú férfifelöltők, lehetőleg hátulról,
előszeretettel sziluettként;

nők harisnyatartóval;
férfiak nadrágtartóval;
meztelen férfimellek, alsóinggel vagy anélkül;
tarka, vásári hangulatú lámpafüzérek;
kötéltáncosi egyensúlyozás padlón vagy ge-

rendán, illetve ugrálás fél lábon, ahogy a gyere-
kek csinálják, ha ugróiskolát játszanak.

Ennyi elég is talán. A listát minden megrögzött
színházbajáró kedve szerint kiegészítheti, és ta-
lán osztozik velem az elégtételben, amiért az
ötvenes évekből való hűtőszekrények és a huzat-
tal bevont bútorok jóformán teljesen eltűntek. A
dolog summázataként hadd alakítsam át Brecht-
nek a vízikerékről szóló dalát: „Világos, ugye,
hogy nem másfajta klisékre van szükségünk;
semmilyen klisék nem kellenek!"

„Már látni se bírom ezeket a hűtőszekrénye-
ket! "- Maria Ewing a Kisvárosi Lady Macbeth-
ben (MET)

És most térjünk rá az operaidegen operaren-
dezés tulajdonképpeni ficamaira. Sok van belő-
lük, és igazán sokrétűek; oly változatosnak tűn-
nek, hogy az ember először azon töpreng, lehet-e
itt egyáltalán valamilyen közös általános tenden-
ciáról beszélni. Pedig van ilyen. Ezek a ficamok
mind levezethetőek abból az eleve téves értéke-
lésből, amellyel számos operaidegen operaren-
dező, akár megfontoltan, akár önkéntelenül,
munkához lát. Az operazene kifejezőképessége
az, amit tévesen értékelnek. Egyesek szerint ez a
zene túl sokat, mások szerint túl keveset fejez ki,
és vannak olyanok is, akik szerint egy művön
belül fejez ki hol túl sokat, hol túl keveset.

Jöjjön már a vizuális segély!

Számos tünet igazolja, hogy mindezt nem az
ujjamból szopom -tudniill ik azoka feltűnő ellen-
intézkedések, amelyekhez a szóban forgó rende-
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zők folyamodnak, hogy a látszólag túl közlékeny
vagy éppen túlságosan közlésszegény operaze-
ne okozta látszólagos hátrányokat orvosolják.
Mielőtt e rendszabályokra kitérnék, először még
fel kell tenni a kérdést: egyáltalán mi az oka az
eredendően téves értékelésnek? És ha ezt vizs-
gáljuk - voilá! -, ismét csak beleütközünk az
elektronikus szórakoztató médiumokba. Feltéte-
lezésem szerint a téves értékelés, ha nem is
kizárólag, de elsősorban onnan ered, hogy ami-
kor operaidegen rendezők dramaturgiai és ren-
dezési szempontból foglalkozni kezdenek az
operával, látásuk és hallásuk eleve a filmre és a
televízióra, a videóra és a popkoncertre van be-
járatva. Ami egyáltalán nem meglepő, hiszen
ezek a médiumok, amelyekben ugyancsak képek
keverednek zenével és beszéddel, bizonyos te-
kintetben valóban hasonlítanak az operához, és
a hasonlóságnak ez a látszata, amely szineszté-
ziásan lebilincseli az érzékeket, elhomályosíthat-ja
az alapvető különbséget, kivált olyanok szemé-
ben, akik színházat eddig csak a prózai drámák
viszonylag szűkösebb anyagából csináltak.

Aki azonban tudja, hogyan szokták a popkon-
certek és a videoklipek összekötni a zenei ese-
ményt a vizuális élménnyel, abban egy további,
az esztétikai evidencia érvényét öltő benyomás
is kialakul. Ez a benyomás, a szükségből erényt
kovácsolva, azt szuggerálja: az a zene, amelyet
csak hallani lehet, félmegoldás csupán; ahhoz,
hogy teljes élvezetet keltsen, vizuális toldalékok-
ra szorul. Ez a magát tapasztalatnak feltüntető
korábbi szuggesztió utólag is tovább hathat ak

kor, amikor már zenei és vizuális események
egészen más jellegű kapcsolatairól van szó, tehát
az opera nevű, énekben elbeszélt színpadi dráma
esetében is, amelyben a színpadi történés a fülön
át és a szemünk láttára a zenéből születik, annak
elengedhetetlen és különválaszthatatlan része-
ként. Innen, a popzenétől és a videótól átitatott
érzékekből adódhat talán némi magyarázat az
említett téves értékelésekre. Az ilyen hangolt-
ságú rendezők hajlamosak lehetnek rá, hogy
egyaránt félreismerjék az operazene két alapvető
jellegzetességét: a kifejezésbeli gazdagságot és a
teljes körű determináltságot, és mindkettőt
összetévesszék a kifejezésbeli szükséghelyzettel,
amely ahelyett hogy a célnak megfelelően drámai
éneklésre törekedne, kétségbeesetten kiált vizu-
ális kiegészítésekért.

A segélykiáltásokra a tehetetlen rendezők se-
gélyintézkedésekkel válaszolnak. Jótékony célú
rendszabályaik először a szemet célozzák meg,
hiszen ha már saját muzikális fülüknek sem hisz-
nek, óhatatlanul erre a szervre kell felesküdniük.
Igy hát az operaidegen rendezők segélyintézke-
déseik során főként kedvenc segítőtársaikat: a
díszlet- és újabban még inkább a jelmeztervezést
veszik igénybe. A szemnek tálalt csemegék a
közönséget, amely azért jött el, hogy zenében

Napszemüveg és napfürdőzés, a divatsztereo-
típiák listavezetői. Jelenet Meyerbeer A huge-
nották című művéből (berlini Deutsche Oper)

kifejezett drámát élhessen meg, egy kevésbé
drámai kérdéssel lakatják jól: ki mit visel odafenn
a színpadon és miért?

Első számú segélyintézkedés:
az operacselekmény mába
öltöztetése

Ha tehát a rendezés nem tulajdonít az adott
zenének érdemleges színpadi erőt, és tetejébe az
operacselekmény drámai felépítésében még ke-
vésbé bízik, mint a prózai színdarabéban, akkor
kézenfekvő a kishitű rövidre zárás: a mai közön-
séget nyilván akkor a legkönnyebb megnyerni,
ha a Figaro házassága, A bűvös vadász vagy a
Lammermoori Lucia cselekményét szembeszökő
módon közelítik a jelenhez. A színrevivők azt
hiszik: ha csökken a többkorszaknyi távolság a
játékbeli hajdan és az életbeli most között, akkor
aktuális visszhangot lehet ébreszteni. Ezért a
Figaro, A bűvös vadász, a Lammermoori Lucia
drámai történését a XVIII. századi feudális spa-
nyol birtok, a harmincéves háború utáni német
erdészlak, a késő reneszánsz skót kastély világá-
ból a mához közelítve öltöztetik és bútorozzák át,
mondjuk, a századfordulós szecesszió, a formá-
san fésült harmincas évek, a vese alakú bútorvo-
nalakat kedvelő ötvenes évek avagy jelenlegi ki-
lencvenes éveink kánonja szerint, attól függően,
hogy a felkapott művészeti, filmes és divatfolyó-
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Ez esetben is végbemegy a ma irányába mutató
öltöztetés, de másfajta hatást céloznak meg vele.
A jelmezekben, valamint az enteriőrökben és a
külső helyszínekben nem az egyes korszakok
színpompás változatosságát idézik fel, hanem a
ma egyszerűségét. Igy fejeződik ki az alkotók
idegenkedése az operának nevezett elfajzott mű-
vészi képződménnyel szemben, amelyben az
egyik szereplő, mielőtt a másikat leszúrná, hagy-
ja, hogy az végigénekelje a magáét, és amelyben
bizonyos tüdőbajos hősnőkből sehogy sem akar
kifogyni a belcanto szuflája. Az operaidegen ren-
dezők nyilvánvalóan az operabarát közönségről
is hasonló idegenkedést feltételeznek; ezért te-
szik ki a lelküket, hogy ezt az elfajzott művészi
képződményt minden tekintetben domesztikálják,
magyarán: megszelídítsék, háziasítsák, ami az ő
szemükben annyit tesz, hogy betagolják abba az
elképzelésbe, amelyet a mai hétköznapi életről
kialakítottak maguknak. Ezért bújtatják mai ruhába
a Poppeákat és Dorabellákat, ezért látják el őket
sofőrrel, villanytűzhellyel és szaunapad-dal, ha
ugyan nem a reformkonyha gabonaőrlőivel.

Ám nem csupán a szóban forgó énekelt kalan-
dok operai Rómája, Itáliája, Egyiptoma vagy me-
sebeli világa esik át ilyen münchenizáláson vagy
hamburgizáláson (ami egyszersmind hambur-
gerizálást is jelent), hanem az operának az a
kérlelhetetlenül hétköznapidegen zenei drama-
turgiája is, amelyről fentebb szóltam, nevezete-
sen az az öntörvényű idő, amelyet taktusról tak-
tusra megszab és kikövetel magának. Az opera-
idegen rendezők számára szemmel láthatóan el-
viselhetetlen, milyen sokáig tartanak és - látszó-
lag - milyen eseményszegények az áriák, a duet-
tek, kiváltképpen pedig a finálék szerteindázó
ensemble-jai. És ami végképp kibírhatatlan:

ezekben az időszakokban a Poppeák meg a
Dorabellák az éneklésen kívül az égvilágon sem-
mit sem csinálnak!

Legalábbis így látják ezt azok a színházi em-
berek, akik sem az énekszólamokra, sem a zene-
karra nem figyelnek, és ezért elhatározzák: mu-
száj valami foglalatossággal ellátniuk ezeket a
tétlen dalnokokat- ne hevertessék már parlagon
a kezüket meg a lábukat. Mi másért volna az
ember szakavatott rendező? És mert ezeket a
Poppeákat és Radameseket a lehető legmaibb
módon szeretnék hozzánk, amúgy is nehéz fel-
fogású operalátogatókhoz közel hozni, hát olyan
akciókat találnak ki számukra, amilyeneket te
meg én a magunk életében is rendszeresen vég-
zünk. Példákban még a fogorvosnál és a fodrász-
nál fellelhető, az elfajzott művészeti ágak iránti
rokonszenvvel igazán nem vádolható magazinok
sem szűkölködnek: reszeljük és fényesítjük a
körmünket, cigarettára gyújtunk, és tüzet adunk
egymásnak, repülőgépből szállunk ki, biliárdo-
zunk és golfozunk, kötünk, hímzünk és borsót
tisztítunk, netán hattyúkat etetünk. Rendületle-
nül. Mialatt azonban Poppea a körmét reszeli,
Radames pedig kiszáll a repülőgépből, végbe-
megy éppen az, amit ezekkel a műveletekkel oly
buzgón szerettek volna elkendőzni. Kínosan von-
szolódik a szívós időtartam-kínosan, mert meg-
fosztották zenei és zenedrámai meghatározott-
ságától. Az idő itt egy másik állapotban, egy
művészetellenes aggregátum állapotában jelenik
meg, tudniillik abban a mértékben, ahogyan a
színpadot nyilvánvalóan és szemmelláthatóan
fölösleges tevékenységekkel töltik fel, arra kény-
szeríti a nézőket, hogy a hozzájuk oly görcsösen
közel hozott éneklő drámai szereplőket a min-
dennapi élet szokványos időbeli üteméhez viszo-
nyítsa. Es ekkor aztán óhatatlanul kitör az az

Utcai ruhában. Jelenet a Szöktetés a szerájból
című Mozart-operából (Magyar Állami Opera-
ház) (Kallus György felvétele)

unalom, amelyet az operaidegen rendezők min-
denáron száműzni akartak.

Természetesen az említetteken kívül is létez-
nek még efféle segélyintézkedések és ellenrend-
szabályok, amelyekkel egy állítólag merev, moz-
dulatlanságba, dermedt művészetet fel akarnak
rázni; valamennyit leírni értelmetlen volna. Csu-
pán még kettőre utalnék e helyütt néhány gyors
vezérszóval. Itt van egyrészt az a törekvés, hogy
az adott opera történését és színhelyét allegori-
kusan átemeljék egy minél könnyebben érthető
jelképi síkra, oly módon, hogy az eredetileg pon-
tosan megjelölt helyszínek, időpontok és esemé-
nyek feloldódjanak egy mély értelemtől majd'
kidurranó gondolati ábra nagy egészében - pél-
dául a világ mint kávéház, a világ mint kórház, a
világ mint rendező pályaudvar nagyszabású
szimbolikájában. Másfelől dívik az opera cselek-
ményének kvázi-átpolitizálása is, amelyből soha
nem születik igazán megvilágosító erejű analógia
az eredeti és az újonnan föléjük csúsztatott ha-
talmi viszonyok között; az ötlet ehelyett legtöbb-
ször felvonuló páncélosok, égnek meredő hajó-
ágyúk és hosszú szárú csizmában végződő (le-
hetőleg fasiszta és dél-amerikai diktátorokon fe-
szülő) uniformisok pompájában és harcias sür-
gés-forgásában merül ki. Az esztétikai ficam
ezekben a seglélyintézkedésekben is éppoly nyil-
vánvaló, mint az előzőleg felsoroltakban.

Természetesen az ilyen előadások mellett és
ellenükben a mai operaházakban is látni érvé-
nyes és éppen ezért lenyűgöző előadásokat. És
érvényességen nem a műhöz való hűség ominó-

iratok éppen mit kiáltottak ki az aktuális évi nosz-
talgia jelszavává.

Ennek az eljárásnak vajmi kevés köze van a
produktív kísérlethez, amely azt célozza, hogy a
három korszak (a cselekmény fiktív ideje - a mű
keletkezési ideje - a jelen) közötti disszonancia
kijátszásával az előadás új esztétikai és történelmi
felismerésekre jusson, azaz adott esetben még
pregnánsabban bontsa ki a Figaro vagy a
Lammermoori Lucia egyszeri potenciális energi-
áját. Ilyen esetekben a három érintett korszak
történeti sajátosságai drámailag észre sem vehe-
tőek, egymással való disszonáns kölcsönhatásuk
pedig végképp elsikkad. Mindhárom korszak
elsüllyed a zenedrámára kívülről rábiggyesztett
dekorativitásban.

Második számú segélyintézkedés:
a másság bekebelezése
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zus fogalmát értem, amely az operában éppoly
kevéssé valósítható meg, mint a prózai drámá-
ban. Én két másik kategóriában gondolkodom:
utalok egyfelől a műfajhoz való hűségre, amely
kész tiszteletben tartani az opera művészi önál-
lóságát, másfelől a médiumhoz való hűségre,
amely tekintettel van a színház művészi önálló-
ságára. Ismét nyomatékosan hangsúlyozom,
hogy ilyen értelemben igenis számos sikerült
előadás létezik, részletezésükbe azonban nem
bocsátkozom, mert jelen írás kizárólagos célja,
hogy érvelve taglaljon egy sokszorosan megfi-
gyelt és kárhozatos tendenciát: miként igyekszik
megcsonkítani magát a mai színház, a prózai
műfajban csakúgy, mint az operában.

Egy intő példa:
profit és elektronika násza
a musicalben

Az előző részekben emlékeztetni kívántam rá,
hogy elvben mi is és mire is képes az élő színház,
a prózai műfajban és az operában egyaránt. Aki
látszólag időszerűbb s mégoly szórakoztató el-
lenművészetek kedvéért könnyelműen elárulja,
az egy pótolhatatlanul ősi és egyszersmind felül-
múlhatatlanul eleven művészet sorsát teszi koc-
kára. Fölösleges lenne, ha ezt az emlékeztetőt Az
operaház fantomja- és a Miss Saigon-szerű mu-
sicalek kiadóinak és forgalmazóinak adresszál-
nám, és éppily kevés értelme lenne, ha bizonyos
szerzőkre - mondjuk, Moliére-re, Raimundra,
Ibsenre - név szerint hivatkoznék. Az a többes
számú entitás tudniillik, amely egy efféle musical
elkészítésére összefog, nem törekszik másra,
mint hogy a hírneves gyártót és gyártmányát
összetéveszthetetlenül egyedinek tüntesse fel.
Az egyetlen cél, hogy sikerüljön kimunkálni egy
bizonyos márkavédjegyet, amilyen például az
Opelt a Fordtól megkülönbözteti. Mert nem sza-
bad, hogy a fogyasztók egy percig is azt képzel-
jék: attól, hogy már látták Az operaházfantomját,
a Miss Saigont megspórolhatják maguknak. A
bennünket most foglalkozató problémakör
szempontjából azonban a legfontosabb az alap-
vető különbség a prózai és a zenés színház sok
évszázados történetének valamennyi eredeti mű-
véhez képest - az tudniillik, hogy az ilyen típusú
musicalben a mű és az előadás formája szétvá-
laszthatatlan egységet alkot. Itt nem lehet azon
vitázni, hogy vajon egy adott előadás kiaknázza-
e, s ha igen, mennyiben, a bemutatott szín-darab
vagy opera színpadi potenciálját, mint ahogy a
műhöz való, amúgy igen kétes értékű hűséget
sem lehet sem bosszúsan hiányolni, sem
örömtelin nyugtázni. A musical esetében

ugyanis az előtt és azon túl, ami a színpadon
látható és hallható, nem létezik önálló alkotás.
Maga a produkció a produktum, a produktum
pedig önmaga produkciója.

Szem és fül McDonald'sai

A befektetés és a hozam viszonya csak akkor
kifizetődő, ha Az operaház fantomja mint lát-
vány- és mint hangzásélmény mindenütt épp
annyira egyforma, mint ahogy a vevő abban is
biztos lehet, hogy Budapesten hajszálra olyan
Opelt vehet magának, mint Hannoverben. Kezes-
kednek erről azok a szórakoztatóipari vállalko-
zók, akik számára annyi elkábított városi vezetés
készíti elő a kedvező talajt, kiváltképpen Német-
országban: jaj, csak állítsák fel náluk is a maguk
látványáru házát, szorosan összefonódva a hozzá
tartozó szállodaiparral és közönségfuvarozással.
A szemnek és a fülnek ezek a McDonald'sai,
amelyek a világ minden pontján garantálják az
áru tökéletesen azonos aromáját, nem tartoznak a
színház kategóriájába, sőt: a maguk csábító,
készre kiszerelt, uniformizált kínálatával éppen-
séggel a színházművészet eleven sokrétűségét és
kiszámíthatatlanságát próbálják kiszorítani. Sem-
milyen zenekari vagy énekhang nem juthat el a
fülhöz a keverőpult szűrője nélkül. Minden fénysu-
gár és minden vállrándítás átmegy a számítógépes
vezérlés tisztítóberendezésén. Ilyenfajta show-t állít
elő az abszolút szemléletellenesség jegyében egye-
sült profit és elektronika nagy hatalmú párosa.

Maga a show szó is callgirlszerűen mindenki-
re rámosolygó szakkifejezése egy callgirlszerűen
mindenkire rámosolygó üzleti vállalkozásnak,
amely nem csak a fogalomszámba menő Macs-
kák, Az operaház fantomja, Miss Saigon és tár-
saik óta gyakorolja a színház nevű szakma szö-
ges ellentétét; a Broadwayről kiindulva legké-
sőbb már az első világháború óta nyomul előre
egyre szélesebb csapásokon. Egyre több médi-
umot és földrészt rohant le, és egyidejűleg mind
messzebbre távolodott attól, ami a notórius szín-
házlátogatókat Arisztophanész szabadtéri aréná-
jába és Shakespeare londoni Globe-jába, Lope
de Vega madridi corraljaiba és Goldoni velencei
színházaiba, és így tovább, Reinhardt és Mejer-
hold, Brecht és Vilar, Mnouchkine, Zadek és Fo
játékhelyeire vonzotta és vonzza. A show ugyanis
mint fogalom és mint tárgyiasult jelenség idő-
közben megosztotta a színházi vis-á-vis vi-
szonyt. A show nincs érdekelve a kölcsönhatás-
ban, a tekintetek állandó cseréjében az ott és az
itt között. Ott vannak a filmvászon, a képernyő,
az ellaposított musicalszínpad sajátos rezdülé-
sei, itt a közönség sajátos rezdülései. Összeomlik
a vis-á-vis viszony, ha az ott már csak techni-
kailag ritmizált, hangosított, vibráltatott rezdülé

sei a közönség minden rezdülését felszívják és
lenyelik. A magas fordulatszámú képsor csak
kivételes esetekben teszi lehetővé, hogy akár a
mozgékony érzékű és szellemű néző is figyelme-
sen követhesse képeit.

Ekként a show mint fogalom és mint tárgyiasult
jelenség nem csupán az olvasható irodalmat veszi
vissza a kvázi legszentebb szövegektől a kvázi
legkevésbé szentekig, hanem mint fogalom és
mint tárgyiasult jelenség mindenekelőtt a
„Schauspiel" mindkét részét érvényteleníti. (A
német kifejezés a „nézni" - „schauen" - és a
„játék" - „spielen" - szavakat kapcsolja egymás-
hoz, a nyilván tükörfordításként született, mára
archaikussá vált, de ez esetben sokkal találóbb
„nézőjáték"-hoz hasonlóan - Sz. J.) „Schau" és
„spiel" kioltja egymást és kioltódik egymásban. A
közönség elesik a mozgékony, tevékeny nézés
lehetőségétől, mivel a show nem engedi, hogy a
színpadon mozgékony, tevékeny játék jöjjön lét-
re; ehelyett a színpad csak reprodukálja azt, ami
már régóta legyártva készen áll. Mekkora show-
túladagolást dolgozhattak már fel magukban a
lezser kulturális újságírók, sőt némely komoly és
produktív színházi emberek is, ha ekkora
veszteséget és értékcsökkenést mintaképként és
haladás-ként ünnepelnek?! Merthogy a hanyatlás
tébolyító. Mindjárt két vagy három nemzedék
zuhan évezredekkel vissza, részben közönyösen,
részben felajzva. És hogy hová? Egy
világméretekben kiskorúsított közösség művileg
előállított gagyogó fázisába.

A show-nak mint intő jelnek a felmutatása és
az emlékeztetés arra, hogy elvben mit jelent és
mire képes a színház, szól mindazokhoz a szak-
emberekhez, akik mesterségüknél fogva a szín-
padon előadnak nekünk valamit. De szól azokhoz
a politikusokhoz is, akik a mi megbízásunkból,
tehát a közösség -egy város vagy egy szövetségi
állam - megbízásából nyilvános színházakat üze-
meltetnek. Olyan színházakat, amelyek arra hiva-
tottak, hogy nekünk játsszanak, ahelyett, hogy né-
hány üzletember javára működjenek. Es végül szól
mind az intő példa, mind az emlékeztetés nekünk,
nézőknek is, annak érdekében, hogy művészeti
igényeinknek szabjunk magasabb, tehát megala-
pozottabb és megalapozhatóbb mércéket.

Az az ember, akiben perszonálunióban egye-
sül a telhetetlen pudingevő és a fáradhatatlan
vízisportoló, és ennek következtében az úszóme-
dencét is pudinggal tölteti fel, hogy mintegy
belemártózva magába szívja, az lakmározni is,
úszni is rég elfelejtett. Tanulság: olyan színházra
van szükség, amely nem téveszti össze magát
egyéb élvezetekkel, és nem elegyedik velük. Ma-
gának való színházra. Persze nem önimádóan
öncélúra, hanem olyanra, amely úgy való magá-
nak, hogy nekünk való - vállalja kielégületlen
művészi igényeinket és beteljesületlen társadal-
mi boldogságképzeteinket.

Fordította: Szántó Judit


