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A pá ri zsi Nem zeti Opera és a bar ce lo nai Gran Te -
atro del Li ceu kö zös pro duk ci ó já nak elsô ré sze in kább
csak fel ve ze tés, han gu lat te rem tés, elôjá ték. A cse lek -
mény: a férfi, vágy tól ûzve, kö veti az erdôbe Zef kát, a
caf kát. (Par don.) Ott hagyja csa lád ját, szülôföld jét,
min dent fel ál doz a gyö nyörû, könnyû vérû ci gány  lá -
nyért és kö zös kis gye re kü kért. Az ere deti mû vet – a
Zá pis ník Zmi ze lého címû, hu szon két dal ból álló cik -
lust – öt hangra és egy szál zon go rára kom po nálta a
cseh zene szerzô 1921-ben. Pá rizs ban most át hang -

sze relte a zene kart ve zénylô Gus tav Kuhn, hogy a szé -
le sebb és vas ta gabb hang zás job ban il lesz ked jék az
Egy el tûnt nap lója fo lyo má nya ként meg szó laló Kék sza -
kál lú hoz. Janáček mûve – kí sérje bár egyet len zon -
gora vagy nagy zene kar – a te nor szó lamú fôsze replô,
Ja nik egy szem élyes zene(mono)drá mája. A férfi tör té -
nete ezút tal szinte szó sze rint a sö tét ve rem ben ját -
szó dik le. A szín re vivôk – a kon cep ciót jegyzô Ja ume
Plensa, va la mint a ka ta lán mû vész cso port, a La Fura
dels Baus és an nak két tagja, a ren dezôként fel tün te -
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gy férfi és egy nô. A jó zan meg fon to lá so kat mellôzô, szen ved élyes oda adás. Fe je sug rás a sze re lem 
nevû sö tét ve rembe. Ezek le het nek ama kö zös vo ná sok, ame lyek egy más mellé (mögé) ren del ték 

a pá ri zsi Opéra Gar nier szín pa dán Leoš Janáček Egy el tûnt nap lója címû cik lu sát és A kék sza kállú her ceg 
vá rát. (To vábbi egye zé sek: mind két mû a XX. szá zad ele jén szü le tett, me rít a nép ze nébôl, s nem ad 
végsô meg nyug vást a nézônek-hall ga tó nak.)

Michael König 
az Egy eltûnt
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tett Alex Ollé és Car los Pad rissa – a szín pad eleji lyuk -
ba ál lí tot ták be a Ja ni kot cseh nyel ven éneklô Mi chael
Kö ni get. Ele inte nem is ve he tünk szem ügyre belôle
egye bet, mint a kó cos, sza kál las fe jét. Késôbb va la mi -
vel fel jebb emel kedve lej jebb en gedi a lá tó ha tá run kat:
elénk tá rul a né met te nor de ré kig mez te len, kissé pu -
hány nak tetszô, te to vált felsôteste. Kö nig mar kán san
fér fias ének hang gal és eny hén nôies szen ve dés sel
ács in gó zik a Han nah Est her Mi nu tillo ját szotta mini -
szok nyás lány után. Az éne kesnô úgy buk kan fel a
szín pad tá voli mé lyén meg vi lá go sodó sáv ban, mint ha
va la mely cseh Grand Bo u le vard-on grasszálna fel-alá,
kun csaftra várva. És mi köz ben a lyuk hoz ülve a leg -
ôsibb pro fiz mus sal fonja lá bait a férfi feje köré, a
min  den rom lott ság mé lyén ott rejtôzô ere dendô
tiszta ság va la mi képp meg fé nye síti alak ját. Ja nik vé gül
némi for go ló dás után el hagyja a szín padi bun kert, s
kö vetve vég ze tét, csat la ko zik a hát tér ben fel sejlô Zef -
ká hoz. Kö zös út juk kez dete a vég. 

Taps van, szü net nincs. Mi u tán el hang zott cse hül
a cik lus utolsó sora („Zefka vár rám, fi am mal a kar -
ján”), az Egy el tûnt nap lója mint egy át úszik A kék sza -
kállú her ceg vá rá nak pro ló gu sába. Ma u rice Bé ni chou
hangja tölti be a te ret. El mondja fran ci ául a Re gös
szö ve gét, mi köz ben a szín pa don el ké pesztô tech ni -
kai szín vo nalú ve tí tést lá tunk. Mint ha há rom di men -
ziós kép ben tár nák elénk, amint egy férfi és egy nô –
Ja nik és Zefka? Kék sza kállú és Ju dit? – az Opera
fôlépcsôhá zá ban jár kál nak, ker getôznek, bú jócs  káz -
nak. A ve tí tés lesz en nek a ki mért, fe gyel me zett lát -
vány vi lágú, szi kár sá gá ban szug gesz tív opera-elô -
adás nak jó sze ré vel az egyet len, ám min dent meg ha -
tá rozó trükkje és cso dája. Az im po náló mér ték tar tás,

ami vel a ren de zés a szce ni kai adott sá go kat ke zeli és
hasz nálja, tö ké le te sen il lik a mû bal la disz ti kus tö -
mör sé gé hez és a zene sal lang ta lan sá gá hoz. (A La Fu -
ra dels Baus, úgy le het, elég nagy utat tett meg az óta,
hogy a het ve nes évek vé gén ala kult ra di ká lis, láz adó
szín házi cso port ként sár do bá lás sal, fegy ver csör ge tés -
sel és ri tu á lis rom bo lás sal ri o gatta a kö zön sé get.)

A Kék sza kállú szín re vi te lé nek min dig alap kér dése
az, amit a pro ló gus ban Ba lázs Béla így fo gal ma zott
meg: „Hol a szín pad: kint-e vagy bent”. A pá ri zsi
elôadás Bar tók Béla mû vé nek mind két le het sé ges
szint jét és szín te rét meg ér zé kíti. Rá adás nak még egy
har ma di kat. A szín pa don nincs vár. („Nin csen ab lak.
Nin csen er kély.”) Nin cse nek aj tók. Mind össze két
konk rét be ren de zési tárgy mu tat ko zik – azok is vá -
rat la nul, a sem mibôl buk kan nak elô, majd el tûn nek
hir te len –: a her ceg bôrfo telje és a hit vesi ágy. A ha -
tal mas, át ha tol ha tat lan nak és át lát ha tat lan nak tûnô
szín padi tér – amelybe a sö tét ség nek ezer nyi ár nya la -
tát ké pe sek bele vi lá gí tani – min den bi zonnyal a lé lek
szín pada. És leg alább annyira Ju dit lel kéé, mint a
Kék sza kállú her ce géé. Ugyan ak kor maga a fe kete, hi -
deg, ned ves falú vár is meg képzôdik elôttünk mint
va lami li dér ces, kö dös lá to más. Ami kor a ke zébe vett
lámpa ál tal hal vá nyan meg vi lá gí tott Ju dit ma gas, vég -
te lenbe nyúló lépcsôket járva tû nik fel hol itt, hol ott,
ak kor azt sem tudni, hogy való ság vagy káp rá zat de -
reng-e elôttünk. Szín ház az vagy film ott ép pen?
Idôköz ben a vár, ha re a li tássá nem is, de konk ré tum -
má vá lik: az Opéra Gar nier szép sé ges épü le te ként ölt
tes tet. (Ké pi leg leg alább is.) Ami kor Ju dit fel tárja a
har ma dik aj tót, a kin cses kam ráét, ak kor a szín padra
az Opera ház pom pá za tos fo yer-já nak képe ve tül.

Béatrice Uria-
Monzon (Judit) 
és Willard White
(Kékszakállú) 
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Ami kor az ötö dik aj tóra ke rül sor – itt lesz a ze nei
csúcs pont –, Ju dit lá bai elôtt egy gyor san vé gig futó
fény csík nyit sza ka dé kot. Áll a nô a szél ben, lo bogó
haj jal, s a Gar nier-pa lota ku po lá já ból nézi ve lünk
együtt az Opera te ret, az egyre tá guló pá ri zsi lát ké -
pet. (Ô ta lán „senza esp res si one” – „Szép és nagy a te
or szá god” –, én vi szont, az egy szeri nézô, tel jes ség -
gel le nyû gözve.) 

Maga az Opera ház azon ban nem csu pán vir tu á lis
dísz let ként avagy vi zu á lis kel lék ként je le nik meg eb -
ben a rend kí vül ha tá sos szín padi kom po zí ci ó ban. Ha -
nem egy má sik misz té rium, a szín ház kép vi se le té ben
is. Az elôadás szem ér me sen, já té ko san be vonja kö -
rünkbe – és oly kor le is lep lezi – a szín ház csi ná lás, az
il lú zi ó kel tés va rázs la tát. A kék sza kállú her ceg vá rának
vi rá gos kertje a zsi nór pad lás felôl ér ke zik, csil logva le -
eresz kedô füg göny csí kok for má já ban. A csí ko kon be -
tûk fény le nek – a sze replôk szö vege ol vas ható össze
belôlük. Míg Ju dit e pa zar, te át rá lis kert ben sza lad gál,
há rom Kék sza kállú tû nik fel; a sze re pet ját szó Wil lard
White-hoz na gyon ha son lító dublôrök. Ilyen for mán
pót ló lag meg fejt het jük az elôadás eleji vár fel de rítô je -
le ne tet: Ju dit szin tén több dublôzzel ab szol válta a
lépcsôjá rást.

Két ki tûnô éne kes áll a pro duk ció kö zép pont já ban.
Bé at rice Uria-Mon zon, a fran cia mez zo szop rán olyan
Ju di tot for mál meg, aki nem naiv, ta pasz ta lat lan
lány, ha nem ti pi kus nô. (A lib ret tót író Ba lázs Béla
két ség kí vül lá tott már nôt – jegyzi meg az em ber la -
ko ni kus só haj jal.) Van is Uria-Mon zon Ju dit já ban
némi hisz té ri ába hajló gya nak vás min den olyan férfi -
meg nyil vá nu lás sal szem ben, amely nem fe lel meg az
el vá rá sa i nak. Az ötö dik aj tó nál szen ved élyes kí ván -
csi sága már ak kora te her, hogy érezni: a Kék sza kállú
ezen a pon ton haj la mossá vá lik le mon dani új asszo -
nyá ról. Most már ha tudná, sem akarná meg men teni
ta lán. Az ame ri kai bassz ba ri ton, Wil lard White ja va -
ko ra beli, te kin té lyes fe kete férfi. Kék sza káll újá nak
többre hi va tott kí sér lete ez a ma gány el len. Me leg ér -
deklôdés sel, de re mény nél kül fi gyeli az ese mé nyek
ala ku lá sát, ket te jük sor sá nak be tel je se dé sét. Sze retni
való em beri gyenge ség egy erôs, mar káns férfi tól,
hogy szük sége van erre a nyug ha tat lan nôre. Mi köz -
ben ô maga egye dül ké pes be töl teni mind a hét szo -
bát – leg alább is ami kor a színre ve tí tett arca óri ási
mé ret ben meg hét sze rezôdik elôttünk. (Ne héz írás -
ban ki fe jezni, hogy min den mi lyen gran di ó zus itt.)
De Ju dit nak men nie kell. Át ha lad a szín pad mé lyé -
ben le zú duló hi he tet len esôfüg gö nyön, s szinte ter -
mé szeti je len séggé vá lik ott a ví ze sés alatt. White
még hozzá fûzi vi szony lag kor rekt ma gyar ság gal: „És
min dég is éj jel lesz már… Éj jel… éj jel.” 

Az Egy el tûnt nap lója és A kék sza kállú her ceg vára kö -
zös elôadása feb ru ár ban Pá rizs ban volt lát ható, ha ma -
ro san azon ban Spa nyo lor szág ban is kö zön ség elé
ke rül. Bar ce lo ná ban fel te hetôen nem az Opéra Gar -
nier-ban „ját szó dik” majd a Kék sza kállú, ha nem az
ugyan  csak pa ti nás és gyö nyörû ot tani Ope rá ban. Áb -
rán dos han gu lat ban jó el kép zelni, hogy a mi And rás -
sy úti Ope ra há zunk is elég jól mu tatna a pro duk ci ó -
hoz/ban.

A fenti idé zet, amely nek bü rok ra ti kus bum for di sá -
gán a for dí tás csak cse kély mér ték ben eny hí tett, a
moszk vai vá ros ve ze tés 1222. számú, 2005. jú lius 4-én
kelt ha tá ro za tá nak elsô be kez dé seibôl szár ma zik.
A ha tá ro zat Ana to lij Va szil jev szín háza át szer ve zé sé -
nek (va ló já ban meg cson kí tá sá nak) mód ját rész le tezi,
és 2005–2006 leg kí no sabb kul túr po li ti kai bot rá nyá -
nak nyi tá nyát je lenti. A ren del ke zés ér tel mé ben a
szín házé ma rad a Szre tyenka ut cai épü let, de el ve szik
tôle Po varsz kaja ut cai épü le teit és a Szre tyen kán levô
kol lé gi u mát, s ezek a Nyi tott Szín pad Pro jek ti gaz ga -
tó ság ke ze lé sébe men nek át.

A vá ros ve ze tés lé pése ha ke mény volt is, vá rat lan -
nak nem mond ható: Va szil jev és a kul tu rá lis bi zott -
ság (vagy még in kább: a bi zott ság ve ze tése) vi szo nya
az el múlt évek ben egyre in kább el mér ge se dett. 2001-
ig a kap cso lat konf lik tus men tes volt, mi több, eb ben
az év ben épült fel a szín ház új, a leg kor sze rûbb szín -
házi igé nye ket is ki elé gítô, Szre tyenka ut cai ját szó he -
lye (errôl lásd SZÍN HÁZ, 2005. au gusz tus). 

A gon dok 2002-ben kezdôdtek: a vá ros ve ze tés
meg ta gadja az épít ke zés má so dik, be fe jezô sza ka szá -
nak fi nan szí ro zá sát, és ki fo gá solja, hogy a szín ház
nem gaz dál ko dik „ha té ko nyan” a bir to kába adott új
épü let tel. Föl me rül, hogy Pjotr Fo menko tár su la tá -
nak vagy a He li kon Ope rá nak ad ják át az épü le tet (az
érin tett tár su la tok til ta koz nak az öt let el len). Nem kap
tá mo ga tást Va szil jev azon terve sem, hogy a szín ház
ál tal mû köd te tett szín házi to vább képzô köz pon tot
felsôfokú kép zést adó in téz ménnyé bôvít sék. A kul tu -
rá lis bi zott ság ne hez mé nyezi, hogy a szín ház nem
haj landó ön ként át adni kol lé gium-ven dég há zát, ahol
a bi zott ság ter vei sze rint vá rosi szín házi kol lé gium lé -
te sülne.

2003-ban a vá ros ve ze tés ha tá ro za tot hoz a fi a tal
ren dezôk/tár su la tok szá mára fel lé pési le hetôsé get
biz to sító Nyi tott Szín pad pro jekt elin dí tá sá ról, de az e
célra ki sze melt épü le tet vé gül az Arany Maszk Fesz ti -
vál be fo lyá sos igaz ga tó já nak tár su lata kapja meg. An -
nak el len ére, hogy a pro jekt cél jára csak hasz ná la ton
kí vüli vagy me gü re sedô szín házi épü le tet le hetne fel -
hasz nálni, a kul tu rá lis bi zott ság a Drá mai Mû vé szet
Is ko lája Szín ház régi, Po varsz kaja ut cai épü le te i nek
hasz no sí tá sán gon dol ko dik. A mind fe szül tebb vi szony
ak kor rom lik meg tel je sen, ami kor 2004-ben a bi zott -

n nak ér de ké ben, hogy a vá rosi tu laj don nal
való ha té kony gaz dál ko dás ré vén biz to sít -

ható le gyen a pro fesszi o ná lis szín házi te vé keny ség
fej lesz tése Moszkva vá ro sá ban, és a Nyi tott 
Szín pad pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fel té -
te lek lét re jö hes se nek, át kell ala kí tani a Drá mai 
Mû vé szet Is ko lája Szín ház (Skola dra ma ti csesz kogo
isz kussztva) nevû ál lami kul tu rá lis in téz ményt, lét -
re hozva a fent em lí tett in téz ménybôl egy részt 
a Nyi tott Szín pad Pro jek ti gaz ga tó ság kul tu rá lis 
in téz ményt (a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság), más -
részt a Drá mai Mû vé szet Is ko lája Szín ház kul tu rá lis
in téz ményt (a to váb bi ak ban: Szín ház).”

„A




