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KOLTAI TAMÁS

A SZÍNÉSZ ÉNEKEL
OPERA-ELŐADÁSOK SALZBURGBAN

A modern operajátszás nagy kérdése, hogy mit
kezd az énekessel. Jobb helyeken eljutottak az
ágáló stílus teljes levetkőzéséig. Igényes
előadásokban az énekes lazán le-eresztett karral
énekel, nem gesztikulál többet, mint egy drámai
színész (igényes előadásokban). Vagyis alig.
Bármilyen nehéz el-képzelni, a német nyelvű
operaházakban, kivált az előretolt bástyákban
(Bayreuth, Salzburg) egy hangtartományától
megfosztott opera-előadás látványa semmiben sem
különbözik egy drámai színházétól. (Érdemes
kipróbálni videofelvételen: levenni a hangot.
Ellenpróba egy hazai felvétel: az eredmény
pantomim.)

A túlzott gesztusok megspórolásával az ope-
rajátszás korszerűsége még nincs megoldva. A
gesztus nélküli színész nem föltétlenül modern
színész, csak unalmas színész. Az énekes-szí-
nésznek éppúgy a jelenléte, az intenzitása, a
kifejezőereje kölcsönöz hitelességet, minta prózai
színésznek. Az operajátszás nagy rendező-
megújítói - Felsenstein, Ponnelle, Kupfer - ezt
még hibátlanul tudták. Á mai közepesek könnyen
feledik. Különösen a posztmodernnek nevezett
látványhalandzsázók fütyülnek a színészre ön-
imádatuk ájulatában, és gyakran okos teoretikus
elemzők is bedőlnek nekik. Nagy baj, ha a szín-
házi kritika úgynevezett tudós elmék kezébe ke-
rül, akik színházidegen elméleteik igájába fogják
az előadásokat, s „csak" az eleven embert vonják
ki belőle, aki a produkciót létrehozza.

Alfred Kirchner bayreuthi „dizájner Ringjét"
korszakalkotóként üdvözölni nem lehet anélkül,
hogy konstatálnánk: ez maga a Peter Brook-féle
Holt Színház. Hiába a látványban megmutatkozó
képzőművészeti indíttatás (a tervező Rosalie egy
kunsthallei kiállítás berendezőjeként még dicsér-
hető is), amely a wagneri kozmosz ironikus de-
konstrukcióját célozná, ha az egyetlen Siegfried
Jerusalem kivételével éneklő robotok mozognak
benne, minimális életjel nélkül. Kirchner, aki rá-
adásul színészből lett operarendező (gondolom,
sikertelen színészből, ez nemcsak a színészet
iránti érzéketlenségét, hanem kompenzációs
kényszerét is magyarázná), a legkisebb erő-
feszítést sem teszi, hogy életmegnyilvánulások-
ra, kapcsolatteremtésre, belső hitelességre
késztesse az énekeseket. Enélkül az előadásban
semmi sem történik meg; csupán tudós aggyal

ziót sugall. Hasonlóan eklektikus megoldás, ami-
kor a grófné harmadik felvonásbeli intim áriájára
félig leereszkedik a függöny (ráadásul egy zenei
hangsúlyra ő maga tágítja ki újra határozott kar-
mozdulattal).

Könnyebb helyzetben van Herbert Wernicke,
az Ünnepi Játékok intendánsának és művészeti
vezetőjének, Gerard Mortier-nak operarendező
kedvence, aki ezúttal - föltehetően kompro-
misszumok nélkül - új bemutatóként Verdi Don
Carlosát állította színre. Wernicke általam látott
eddigi munkái alapján az egyensúly embere;
egyenlő távolságra a megkövesedett hagyo-
mánytól és a provokatív újításoktól. A középutas-
ság veszélye a középszerűség, s a föltételezés
ezúttal beválik: a mindenkori jó tanuló minden
tekintetben átlagos invenciójával találkozunk. Az
átlagosság mindazonáltal szerves és homogén,
minthogy a rendező díszlet- és jelmeztervezőként
is jegyzi előadásait. A Don Carlos szín-padképére
ugyanúgy az elnagyolt térformák jellemzőek, mint
korábbi munkáira. Sima, fehér, szögletes
nyílásokkal áttört falakból álló csarnokstilizáció. Á
roppant falak néha megdőlnek, a tér mintha
összeroppantaná a közéjük szorult apró
halandókat. Időnként fenyegető lassúsággal
hegyes végű, aranyozott, hengeres karók úsznak
be a térbe horizontálisan vagy vertikálisan,
alkalomadtán hegyükkel összeérnek, mint
gigantikus ceruzák. A díszlet építészetileg me-
taforikusan elmondani készül a darab tartalmát.
Szerencse a bajban, hogy a csarnokimitáció
(zsarnokstilizáció?) bújócskára alkalmas, így az
intrika szereplői kényelmesen kihallgathatják és
kileshetik egymást. Mindjárt az elején a császári
díszéből kivetkőző V. Károly (Robert Lloyd) kí-
sértő szerzetesként bujkál a takarások között,
hogy aztán a legvégén, ahogy Verdi kívánta, újra
teljes uralkodói pompájában jelenjék meg a sek-
restyében, sőt a végén kilépjen a műalkotás zárt
dimenziójából, és a leereszkedő függöny előtt
végigsétálva a rivalda vonalán, az utolsó hangok-
kal egy időben tűnjön el a takarásban. Á rendező
ezzel nyilván a hatalomproblematika metafizikai
mivoltára utal.

Wernicke általában hajlamos a vulgáris aktu-
alizálásra. Ahogy az ugyancsak salzburgi Borisz
Godunovban, itt is modern értelemben vett utcai
demonstrációvá minősíti a tömegjelenetet, jele-sül
az autodafét. A rendőrök által távol tartott
gyülekezet a „többszintes" ablakok mögé vissza-
húzódva figyeli a vörös szőnyegen keresztülvo-
nuló körmenetet, amelyet megállít a Carlos ve-
zette flandriai elégedetlenségi mozgalom kalapos-
felöltős küldöttsége. Vagyis egy hangsúlyozottan
civil-polgári polítikai erő szegül szembe a modern
értelemben vett vallási ideológia képviselte
hatalommal. Á megváltó „égi hang" ezúttal nem a
mártír eretnekek transzcendens föloldozása,
hanem a körmenetben vitt Mária-szobor

lehet egy absztrakt teoretikus „koncepcióból"
leszűrni a pusztán elméleti következtetéseket.
Akinek a színház (az opera) változatlanul érzéki
élmény, nemcsak a Chéreau-féle „évszázad
Ringjét" emlegeti nosztalgiával, hanem Peter
Hall bumfordi-ironikus gyermekmese-Ringjét és
Kupfer zseniális Csernobil-Ringjét is, amelyek
nem logarléccel és íróasztal-szemlélettel készül-
tek, hanem zsigerből, belső látomásból s főleg
az énekes partnerek teljes személyiségének
mozgósításából.

Az „emberi tényező" kifelejtése a repertoár-
opera minőségére leselkedő legnagyobb ve-
szély. A jelek szerint ez még Salzburgban is
előfordul. A Luc Bondy rendezte Figaro házassá-
ga három évvel ezelőtt nem volt csúcsteljesít-
mény, de kudarc sem. Az idén Harnoncourt he-
lyét a pulpituson Mackerras vette át, Bondy ren-
dezését pedig Joel Lauwers újította föl. Persze a
szereplők is változtak. A Cherubino szerepét
átvevő, dundi Maria Bayo például idétlen kis
görcsöt csinál a szerelem áhítatában reszkető
apródból, következésképp a figura elveszti lírai
hevületét, költőiségét. Bondy nemhiába küldte -
maga helyett - aggodalmait Salzburgba, a me-
chanikus szerepcserék tönkretették az előadás
lelkét. Sikerült Mozartot tökéletesen csinosan
problémamentessé tenni, a zenekari szólamtól
kezdve az alakok közti bonyolult viszonyok
leegyszerűsítéséig. Á grófné és a gróf
kapcsolata például mindvégig felhőtlen, a
második felvonás csiki-csuki féltékenységi
rohama épp csak érzel-mi fodrozódás, utána
megkönnyebbülten össze-ölelkeznek. A
rendezés amúgy is kiemeli őket a szerelmi
intrikák hálójából - teljesen indokolatlanul -, a
negyedik felvonás fináléjában, a sok-szoros
tévedés kibonyolódása után csak ketten
maradnak a színpadon, a többieket benyeli a tér,
pontosabban Richard Peduzzi hátul összezáródó
díszlete. Egyébként a díszlet, amilyen szép,
olyan problematikus is; a tervezőre jellemző
architekturális keret gyönyörűen világítható
(leginkább a bágyadt délutáni súrlófényekkel
derített második felvonásban), de számomra
értelmezhetetlen az első felvonás enteriőrjébe
épített szabályos kubista doboz, amely önmű-
ködően nyíló-záródó falaival, a belé helyezett,
kitüntetett szerephez jutó, ominózus fotellal az
egész előadáshoz képest más gondolati dimen-
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kérlelhetetlen alázatra intő parancsa, amely térd-
re kényszeríti a jelenlevőket.

A probléma ugyanott kezdődik, ahol az esetek
többségében: a rendező „lelke színpadán" meg-
rendezi ugyan a darabot, de koncepciójának vé-
gigvitelében sajnálatosan akadályozzák az éne-
kesek, akikhez képtelen utat találni. Az ideológia
hatalmát csak egy súlyos Főinkvizítor hitelesít-
hetné, akinek árnya rátelepszik a cselekményre.
Ehhez képest Paul Plishka kövér, köpcös ember-
ke, aki valahogy beténfereg a színre kihízott fe-
kete Mao-öltönyben, és képtelen ellenpontot te-
remteni René Pape Fülöp királyával szemben. A
karizmatikus Posát alakító Carlos Alvarezbe nem
sok szorult az aufklérista politikushól, annál több a
Carmen torrero Escamillójából, különösen ahogy
kalapját elegáns mozdulattal odaveti a király lába
elé. Ez a kalapelvetés Wernicke kedvence,
Carlos (Szergej Larin) ugyanígy a földhöz csapja
az autodaféjelenetben, sőt a két barát már a
darab elején hasonló módon, egyszerre hajítja el
fövegét a viszontlátás örömére; a földön rö-

Jelenet a Figaro házasságából

pülő kalpagok valamiféle civil kurázsi rituális jelei
lehetnek a központi diktatúrával szemben. Be-
szédesnek szánt szimbólum, hogy a király előbb
önmagával, majd Posával sakkozik, miközben
Erzsébet és Carlos dolgát beszélik meg; csak-
hogy ők is sakkfigurák az inkvizíció kezében.
Nem látjuk azonban azt a mindezt átlátó Posát,
aki csak úgy tud lázadni, hogy megrendezi a saját
halálát.

Á szereplők messzire kerülnek egymástól a
széles színpadon, Erzsébet (Lukács Gyöngyi) és
Carlos a köztük lévő távolság érzékeltetésére a
két oldalsó portálnál éneklik búcsúkettősüket; de
a távolságok és lehetetlenségek mélyebb érzé-
keltetéséhez sem a rendező, sem az opera
négyfelvonásos, olasz változatát (kis kiegészí

téssel) vezénylő Lorin Maazel nem tudott a se-
gítségükre lenni.

Nem venném a bátorságot zeneileg vagy ze-
nedramaturgiailag megítélni Olivier Messiaen
Assisi Szent Ferenc című művét, amely „inkább
misztériumjáték, mint opera" (a műsorfüzet szí-
ves közlése). Az először 1983-ban Párizsban
bemutatott s azóta színpadon alig játszott, az
előadásához kívánt hangszermennyiséget és
nézői-hallgatói türelmet tekintve egyaránt rend-
kívül igényes darab (interpretációs terjedelme
nettó négy és fél óra) salzburgi rendezője Peter
Sellars, ami a magamfajta laikus számára ese-
ménnyé tette a produkciót. Itt ugyanis megkap-
tam, amit addig nem: a személyesség és átéltség
színházi élményét. Nehezen fejthető föl, minek
köszönhetően. Messiaen műve meglehetősen
statikus, mondhatni, a cselekményesség hagyo-
mányos követelménye szerint vajmi kevés törté-
nik benne. Mindazonáltal nem állítanám, hogy
adott esetben nem elégítene ki a puszta hallga-
tása (mint akármilyen hagyományos operáé is),
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oha az a körülbelül ötvenperces részlet, amely-
en a címszereplő kvázi ornitológiai leckét ad
zerzetestársának, s a zenekarban megszólal a
agy Brehm - gondolom -tel jes madártani feje-
ete, bizonyos értelemben empatikus hangulatot
íván. Sellars azonban láthatóvá teszi a zenét,
mi kétségkívül többlet, s ehhez a legkevésbé
em használ realista-naturalista eszközöket. A

eprást például külsőleg semmi sem különbözteti
eg a nem leprástól, csodás gyógyulása is merő
esztikus jelzés. Ez sokak számára meglepetést
kozhat, annál inkább, mert Messiaen - a szín-
ázban járatlan szerzők jó részéhez hasonlóan -
prólékos képzőművészeti fogódzókat kínál az
lőadás vizualitásának kialakításához, Matthias
rünewald isenheimi oltárától kezdve Giotto

reskóin át Fra Angelico Angyali üdvözletéig.
Sellars nem törődik az instrukciókkal, mint-

ogy azon kevés rendezők egyike, aki képes
zemélyes viszonyba kerülni az előadandó da-
abbal. Meztelen, ferde deszkadobogóra képzeli

művet. Á kórus az építkezésekhez használatos
aállványokon foglal helyet. A látvány centrumába
gy tömbszerűen kiképzett neoncsőerdő és
zámtalan földön álló, illetve felfüggesztett tele-
íziós képernyő kerül. Az előbbi fényorgonasze

nyelvterületen - félklasszikussá
vált mű, amely a maga idejében
egyszerre provokálta az opera
műfajt és a pénz hatalmára épülő
polgári kapitalista társadalmat, az
idő múltával egyáltalán
megőrizhette-e provokatív
hatását. Igy föltéve a kérdés
merőben elméleti, tehát meg-
válaszolhatatlan. Tény viszont,
hogy az estélyi ruhás, elegáns
osztrák közönség a több ezer
schillinges helyeken lelkesen
tapsol a Mahagonnynak, amely
mégiscsak arról szól, hogy pén-
zért minden megszerezhető, és
Mahagonnyban - a szabad vi-
lágban - az egyetlen bűn, amely
nem maradhat büntetlenül, ha
nincs pénzed. Ez legalábbis pa-
radox.

Mármost amennyiben ez a
gondolat valamilyen formában,
akár áttételesen, ironikusan vagy
metaforikusan nem üt át a Weill-
opera kortársi előadásán, azzal az
előadással baj van. Állításom
pontosan azt jelenti, amit

grammatikailag
jelent; hogy a mű alapgondolata
nem üt át Zadek rendezésén,

vagyis nem azt, hogy nincs jelen benne. Zadek
természetesen tudja, hogy mit rendez, a Grosses
Festspielhaus széles vásznú színpadán monu-
mentális látvány bontakozik ki, Richard Peduzzi
amerikai városlátomása a történelem előtti gi-
gantikus építészetre hajaz (mintha egyenesen
mezopotámiai beütése volna ennek a Maha-
gonnynak), oszlopok és katafalkok, a szexorgia
szimbólumai egyiptomi szfinxekként talapzatra
állított meztelen nők élő szobrai (rendőrök vi-
gyáznak rá, hogy az utcanép ne érintse őket), a
hurrikán előszele elsöpri a fél színpadot - egy-
szóval működik a Nagy (színpadi) Mechanizmus.
Kiváló a szereposztás, élén a Bigbeck asszonyt
éneklő Dame Gwyneth Jonesszal és a Jennyt
alakító Catherine Malfitanóval, színes kavalkád
kavarog a színpadon, de az egész kifejezetten
szokványos, és számomra, aki Brecht- és Weill-
rajongó vagyok, mondhatni, unalmas. Zadeket,
úgy tetszik, hidegen hagyta a Mahagonny-opera
aktualitása; túl van már rajta, vagy túl cinikus
hozzá, hogy komolyan vegye. Akár Weillt, aki
szerint ez a XX. század moralitásjátéka, akár
Adornót, aki az első szürrealista operának ne-
vezte.

Valószínűleg el kellett volna kis időt töltenie
nálunk, hogy érzékelje, a szép új világban, a
boldogságos magyar újkapitalizmusban meny-
nyire forró és érzéki tapasztalatok sora nyílhat
egy hiteles interpretáció előtt.

rűen működik, a hangok zsongásának meg-
felelően gyulladnak ki külön-külön vagy együtte-
sen a színes fénycsövek, hol keresztet formázva,
hol egyszerűen fényorgiává alakítva át a hangok
montázsát és dinamikáját. Á képernyőkön termé-
szeti képek sorjáznak, növények s persze a leg-
nagyobb számban madarak, de a szándékosan
billegő kézikameráknak hála, nem a dokumen-
tarista kisfilmekből megszokott módon, hanem
mozgékony-szabálytalan stilizációval.

Mindez kevés volna az üdvösséghez az éne-
kes-színészek odaadó személyessége nélkül.
José van Dani, a címszerep „örökös" tulajdonosa
a szelíd bensőségesség mestere; hétköznapian
emberi és éterikus egyszerre, átszellemültsé-
gében van valami természetesen groteszk báj. Az
angyalt játszó Dawn Upshaw mezítlábasan, da-
rócban, hátitáskájával csakugyan olyan buzgó és
eminens, mint egy vidéki amerikai iskolás lány.
Nem az énekes és a rendező ábrázolja, hanem a
néző érzi olyannak, s ez nagy különbség a tehet-
séges alkotók javára.

Meglepő módon a személyesség hiányzik
Peter Zadek valamint Kurt Weill és Bertolt Brecht
- salzburgi debütálásából. A Mahagonny város
tündöklése és bukása, amely a Brecht-év-ben (a
szerző századik születésnapján) itt nem annyira
kötelező penzum, sokkal inkább művészi és talán
morális kihívás, a hagyományos opera-
előadásokéhoz hasonló közönségsikert aratott.
Kérdés persze, hogy egy - legalábbis német

elenet Kurt Weill Mahagonnyjábál


