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WILHEIM ANDRÁS

MŰFAJTÖRTÉNETI PANOPTIKUM
LIGETI GYÖRGY: LE GRAND MACABRE

igeti György operájának budapesti
előadása kivételes eseménynek számít
akkor is, ha első meglepetésének öröme
csitulván, a recenzens töprengése
közben a megvalósítás mind több kétes

vonását fedezi fel. Húsz évnek kellett elmúlnia
ahhoz, hogy ez az 1974 és 1977 között (Michel
de Ghelderode darabja nyomán) írott mű
(átdolgozott új formájában) a magyar közönség
elé kerülhessen - s persze aligha cenzurális
okok hátráltatták ez idáig a bemutatót. A
vállalkozás sikerébe vetett bizalom hiányzott
elsősorban, az a merész elhatározás, hogy a
darab hazai gárdával is előadható, s hogy a
közönség érdeklődni fog iránta. Kétségtelen,
hogy az előadásnak vannak gyenge pontjai
(olyannyira vannak, hogy az ember némi megér-
tő malíciával gondol arra: bizony aligha jobb ez
a produkció, mint azok, amelyeket a szerző lát-
ványos demonstrációkkal botrányosaknak tün-
tetett föl...), ami nem utolsósorban abból fakad,
hogy ez az előadógárda nem edződött hasonló
feladatokon (az előadást nem magyar karmester
dirigálta); s persze az is jellemző, hogy az elő-
adásnak nem az Operaház adott otthont, hanem
bele kellett préselődnie a zenei produkciók céljá-
ra teljességgel alkalmatlan Thália legjobb indu-
lattal is kamaraszínházi keretei közé, s hogy
mindössze két előadást reszkírozott meg belőle
az intézmény, valószínűleg nem kis mértékben a
Budapesti Őszi Fesztivál erkölcsi s bizonyosan
anyagi pressziójára.

Ám nem tévedünk, ha kijelentjük: alighanem
ez az előadás (volt) a mai magyarországi zenés
színjátszás legkiegyensúlyozottabb, legjobb pro-
dukciója. Nem kis részben éppen a feladat szo-
katlansága miatt; itt nem volt helye évtizedek
megfáradt rutinjának, beidegződéseinek, itt
olyan új helyzetekkel kellett szembenézniük az
előadóknak, amelyekhez énjük legjobb forrásait
kellett mozgósítaniuk. Ki-
emelkedőek az énekestel-
jesítmények, végre színészi
játék van a színpadon, az elő-
adás példásan fegyelmezett.
Nyilván egyszerűbb lett volna a
feladat akkor, ha az előadás
építhet azokra a tapasztala-
tokra, amelyeket az új zene
rendszeres előadása jelent:
gazdagabb repertoárismeret, a
kortárs opera világában való
jártasság, de akár csupán a
XX. század legfontosabb da-
rabjainak (s nem szükségsze-
rűen csak az operáknak) gya-
korlati ismerete, stílusoknak,
technikai követelményeknek,
előadói praxisnak korábban
már elsajátított és hatékony
tudása. Ezzel a tudással azon-

ban az együttes nem rendelkezett; nem is igen
rendelkezhetett, hiszen Magyarországon a zené-
szek számára nem követelmény a kortárs művé-
szet de akár a közelmúlt művészetének) isme-
rete; nem csupán az Operaház nem tűzi műsorára
a század klasszikusait (vagy ha kampánysze-
rűen tűzi is, az hamarosan elfelejtődik), nem
bővelkedik ilyenekben a zenekari repertoár sem,
és zeneakadémiai tanulmányait ki-ki elvégezheti
úgy, hogy e századi művel csak elvétve találko-
zott. Azt a fajta természetességet, amely a Lige-
tiéhez hasonló igényű mű előadásához megkí-
vántatik, csak a szűken mért próbaidőszak alatt
lehet valamennyire kialakítani, inkább valamely
konkrétan megoldandó nehézséghez kötve,
mintsem valóban megszerezve. Ligeti műve pe-
dig épít ezekre az ismeretekre, számítana rájuk,
hiszen számtalan olyan fordulat bukkan elő a
zenei szövetből, amelynek ha utalás-jellegét az
előadó maga nem ismeri fel, miként kívánhat-
nánk meg a közönségtől?

A mű stílusa ugyanis az operahagyomány
sajátos újraértelmezéséről tanúskodik. A szerep-
lők megtestesítik a hangfajokhoz tradicionálisan
tapadó zenei karaktereket, gyakorta persziflázs-
szerű hivatkozásokkal az operatörténet megszo-
kott fordulataira. Ugyanígy, a zenei szövetben is
jól fölismerhetők a mintaképek, az első kép elő-
játékának Monteverdi-parafrázisától és Beetho-
ven-, Couperin-, Strauss-, sőt Webern-idézettől a
különböző technikai megoldásokig (passacaglia,
kettőskánon-, ostinato-szerkezetek), a formai
elgondolás pedig nem kisebb példaképeket
tűzött ki maga elé, mint a Poppea, A sevillai

Fried Péter (Astradamos) és Gulyás Dénes
(Piet von Fass) (Kallus György felvétele)

borbély és a Falstaff. A többszörösen „elidegení-
tett", de felismerhető közismert zenei idézetek az
irónia, a persziflázs, a paródia eszközei az opera
zenéjében. Mindezt természetesen összefogja
Ligeti saját (jellemzően csak erre az operára ér-
vényesen kialakított) stiláris világa, amelyben
egyesíti a legkülönfélébb korok és területek ze-
néjéről szerzett tapasztalatait is (a klasszikus
vokálpolifóniától az egyidejűleg alkalmazott kü-
lönböző sebességrétegekig). Az opera így végül
egyfajta sajátos collage sonore is, de az egymás-
hoz sodródó elemek nem véletlenszerűek benne,'
hanem mindig egy kép egészét jellemző zenei
logika rendezi el őket.

Különös gondot jelent az előadásban a nem
hagyományos összetételű és arányú zenekar.
Nem is annyira a különleges hangszerek, illetve
hangszerként használt zajkeltő eszközök beépí-
tése az együttesbe, hanem éppen a szokásos
hangszerek speciális összetétele: ehhez a fajta
hangzáshoz idomulnia kell az előadónak, tájéko-
zódnia kell tudni benne. Ha ilyen irányú gyakor-
lata nincs, aligha támaszkodhat másra, mint a
karmester koordináló szerepére - a budapesti
előadáson Jonathan Nott kitűnően irányította az
együttest.
A színpadra állítás nem segítette igazán a
zenei megvalósítást. Nyilván jó adag kényszer-
helyzet szülte kompromisszum volt amögött,
hogy az együttes nem a zenekari árokban foglalt
helyet, hanem mintegy az előadás látványelemé-
nek részévé válva, betöltötte a színpad jókora
hányadát. Ez mindenekelőtt hangzásproblémá-
kat okozott: a Thália amúgy is hálátlan akuszti-
kája sem működött közre jótékonyan abban,
hogy valamiféle egységes hangzáskép jöhessen
létre. Mindaz, amit a zenekari árok a maga sajá-
tos eszközével „homogenizált" volna, azt a sajá-
tos térbeli elrendezés itt irányokra, távolságokra,
fedettebb és nyitottabb hely-
zetű hangzásokra hasította

szét. Az előadás egészét érin-
tő kérdés a zenész mint lát-
vány. Amennyire hozzátarto-
zik egy hangversenyhez an-
nak sajátos szcenikája, a ze-
nélő ember látványa, annyira
idegenül hat ez az opera kö-
zegében. A színpadon látható
- tevékenykedő vagy éppen
semmittevő- muzsikus funk-
ciójában nem hasonlítható a
bunraku figurákat mozgató,
szinte jelen nem levő játéko-
saihoz; a zenész látványa itt
inkább zavar. Mindenképpen
csökkenti ugyanis a szerep-
lők játékára, a színi látványra
forduló figyelmet, akaratlanul
is valamiféle oratorikus jelle-
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get kölcsönöz a produkciónak, olyan hátteret ad,
amelyhez képest a valódi színpad csupán előtér,
ahelyett, hogy maga lehetne az egész világ. A
mostani produkcióban a bajokat tetézte, hogy a
színpad amúgy is meglehetősen kicsi; ez a pro-
dukció egészen egyszerűen nem fért el rajta.
Beszűkült a mozgástér, elvesztették erejüket a
díszletelemek (ha a timpani korpusza és egy
fürdőkád hasonló jellegű látványelem, aligha tu-
dunk különbséget tenni aközött, hogy mi a jelölő
és mi a jelölt). Összbenyomásunk a zsúfoltság;
nem volt elég tér ahhoz, hogy egy tárgy vagy a
színpad egy kitüntetett helye élni kezdjen - mint-
ha egy nagy léptékű előadás kivonatát láttuk
volna, olyasféleképpen idézve föl az eredeti vízi-
ót, mint ahogyan a zongorakivonat közvetíti a
teljes művet.

Kovalik Balázs tehát nem vállalkozott könnyű
feladatra: alkalmatlan helyszínen, a feladat
összetettségéhez csak kevéssé felvértezett - bár
tudásuk és odaadásuk maximumán teljesítő -
előadógárdával s valószínűleg igen szerényre
szabott büdzséből kellett elénk állítani s persze
egyben komikusan megkérdőjelezni a világvégét.
Rendezése természetesen interpretációja a
szerzői instrukcióknak; talán nem tévedünk na-
gyot, ha azt állítjuk, hogy csak kevéssé vette
figyelembe azt a kötöttséget, amelyet a Ligeti-
opera eredetileg intencionált színpadi stílusa je-
lentett volna. Igaz, ez a szerzői instrukciókban
megfogalmazott színházi-színpadi stílus erősen
kötődik a mű megírásának idejéhez, vagyis a
hetvenes évek közepéhez. A színpadról vallott
felfogás, úgy látszik, gyorsabban változik, mint
hinnénk; nagyon ritka az olyan színházi előadás,
amelynek pontos rekonstrukciója évek múltával
is megél a színpadon. Ligeti operájának eredeti
koncepcióját - a premier egybehangzó vélemé-
nyek szerint kongeniális rendezését - ma már
aligha lehetne változatlan formában előadni. Ko-
valik Balázs is másfajta stilizációt választott, ré-
szint aktualizálta, részint időtlenné tette a cselek-
ményt. A szerzői elképzelés „pop-artos" sokféle-
sége helyébe azonban ezáltal a nem minden
ízében érthető és követhető „posztmodern" ek-
lektika lépett. A közelmúlt történelmére utaló
szimbólumok alkalmazása mellett egyes instruk-
ciókat megőriz az eredeti koncepcióból, némely
kellék szinte realisztikus, míg mások
jelzésszerűek. Működhetnének is akár ezek a
színpadi jelek, ha a rendezés vállaltan nagyobb
dimenzióban mozogna. A színpadi tér
szűkösségéről mondottak azonban a
játékstílusra is igazak: ebben a koncepcióban
mintha csak a fekete komédiának, a paródiának
maradna hely.

Pedig a zenei dramaturgia egyértelmű. Ligeti
az operatörténet közismert toposzait sűrítette
művébe, a szituációkkal, a szituációk egymásra
következésével, a zenei idézetekkel jól eligazítva
a (műfaj)történeti panoptikumban. A kétfelvoná

son, négy képen át megszakítatlanul zajló zenei
cselekmény azonban, zseniális kompozíciós le-
leménnyel, folyvást váltani képes komikum és
tragikum között (külön zenei elemzés tárgya le-
hetne, hogy miként teszi ezt egy olyan zenei
stílusban, amelyben a hagyományos zenei ka-
rakterek elveszítették már egyértelműen megfo-
galmazható jelentésüket); de hiába sorjáznak a
komikus jelenetek, hiába ismerjük fel a szerep-
lőknek kölcsönzött jellemekben az operatörténet
nagy komikus alakjainak vonásait, a világvége
azért ebben a darabban sem tréfa. (Ennek a
jelenetnek a zenei megformálása sem tudta köz-
vetíteni a partitúra gazdagságát, összetettségét,
erejét.) Ha nem hinnők el, hogy valóban elpusztul
a világ, az egészet nem kellene komolyan ven-
nünk - s ha nem vennők komolyan, a darab
végkicsengését sem lehetne elhinni. A két szerel-
mes figurájának igazi jelentést az álomban meg-
jelenő Vénusz adhatna - ám itt még a látomás is
a farce világát hivatott erősíteni.

A koncepció azonban korántsem esetleges;
választott stílusvilága mellett ugyanis rendre ki-
tart a rendezés, e parodisztikus felfogás érvénye-
sülésének szolgálatába állítva a magyarfordítást
is. Azt hiszem, a librettó eredeti szövegezése
jelentésben, nyelvileg és formailag jóval gazda-
gabb, mint magyarítása (néhány esetben való-
ban döntő jelentőségű mondatok tűnnek el általa
a szövegből; különösen sajnálatos a rímes szer-
kezetek elvesztése; kínos ízlés- és értelmezési
ficamnak tartom a Gepopo/Ávónő behelyettesí-
tést). Lehet, hogy kicsit fegyelmezettebb szöveg-
gel dolgozva a rendezés többet mutathatott
volna fel a Ligeti-opera legarchaikusabb rétegé-
ből is: a misztériumjátékból, a sacre rappre-
sentazionéból.

Az előadás stílusának két legemlékezetesebb
eleme két olyan színi megoldás, amely nem sze-

Pontosabb lenne a cím, ha azt írnám: Egy
király, aki színházi ember. Un re di teatro.
Ahelyett, hogy Un ballo in maschera -Az
álarcosbál. Persze csak ha Kelen Péter lép föl III.
Gusztávként. Különben a fene
megette az egészet.

Az Operaház Verdi-fölújítását Kelen Péterért
érdemes megnézni. Nem, ez így túlzás, az Ope

repel az eredeti librettóban. Az egyik a szerényen
„mozgáscsoportnak" nevezett szereplőgárda,
amelynek virtuóz és látványos mozgatása, siket-
némabeszéddel is stilizált jelrendszere egyfajta
koherenciát ad a cselekménynek; a másika darab
végén megjelenő táncospár „argentin tangója" -
ez hivatott azt az ellenpólust képviselni, amelyet
magában a zenei elképzelésben a szerelmespár
jelenít meg. Lehet, hogy ennek a cselekményt ket-
tőző, reflektív színpadi rétegnek a következetesebb
használata jobban összefoghatta volna a játék stí-
lusát; itt sejtem azt a lehetséges stiláris koncepciót,
amely a Ligeti-féle „pop-art"-gondolat helyébe lép-
hetett volna, semlegesítve kissé a realisztikus
eszközökkel operáló színészi játék és a szimbó-
lummá vált ledöntött szobor fejétől
szappanbuborékig és Kába-kő-allúzióig
összegyűjtött posztmodern staffázs kissé
ingoványos szimbolikáját.

Mégis, az értelmezést szálazó újabb értelme-
zési kísérlet kritikai megjegyzései ellenére is, fon-
tos volt ez az előadás. Ha valakinek azaz igénye,
hogy jelzőkövekkel különböztesse meg egy út
különböző pontjait, Ligeti György operájának
mostani budapesti előadását bizonyára érdeme-
sítené arra, hogy cöveket verjen mellé. Bárcsak
valóban gondolhatnánk úgy, hogy a magyaror-
szági operajátszásnak van valamiféle linearitása,
bárha hihetnénk abban, hogy egyik előadás ta-
pasztalatai átvihetők a másikra, föltételezhet-
nénk, hogy egy mű elfogadható színvonalú meg-
szólalása és közönségsikere valamiféle tanulság-
gal és további bemutatókban is testet öltő követ-
kezménnyel jár, és a magyar operaszínpadon
legalább az igényesség precedensét teremti meg
- gondolatilag, színpadilag és zeneileg egyaránt.
A Grand Macabre hazai premierje mindenestre
alapot teremtett e reményeinkhez - igazi
funkcióját azonban akkor töltené be, ha e két
fesztivál-elő-adás után színpadi élete tovább
folytatódnék.

raház Verdi-fölújítását mindenképpen érdemes
megnézni, tisztes és tisztességes munka, sok
tehetség lakozik benne, legföljebb Kelen az, aki-
ért érdemes operába járni, mi több, a műfajt
fönntartani.

Legyünk túl a nehezén. A karmester, Rico
Saccani az Operaház nyeresége, dinamikus
egyéniség, igazi talján hatásvadász, keze alatt
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