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an valami rendeltetésszerû abban, ha olyan al-
kotók találkoznak, akik egy mûvet optimálisan

tudnak megvalósítani, mint például Pierre Boulez és
Patrice Chéreau A holtak házából címû – Dosz to jev sz -
kij nyomán készült – Janáñek-operát. Ehhez nem elég
a tehetség, a pénz, a mûvészi igény és az elôadás-
gyárhoz hasonló színházcsinálás megtagadása, ma-

gyarán az, hogy az idén nyáron tartott bemutatóra
több mint két évvel korábban, 2005 legelején kezdtek
intenzíven készülni. Ami ezeknél is szükségesebb, az
a partnerek hasonló – közös – fölfogása. Nemcsak az
adott mûrôl, hanem általában a mûvészetrôl és a vi-
lágról. Boulez és Chéreau (pro memoria: a nevezetes
bayreuthi Ring en dolgoztak elôször együtt 1976-ban)

Koltai Tamás

Az isteni szikra
L E O Š J A N Á ČE K :  A  H O L T A K  H Á Z Á B Ó L
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számos közös fölkérést elutasítot-
tak az utóbbi idôben, amíg Ja ná -
ñek utolsó, hetvennégy évesen írt
operájára esett a választásuk.
Boulez, aki elôre deklarálta, hogy
ez lesz élete utolsó színpadi ve-
zénylése, nem akart általa koráb-
ban már dirigált darabot választani
– például a Lulut –, a cseh zene -
szer zô mûvei közül pedig azért
döntött A holtak házából mellett
(azonkívül, hogy régóta foglalkoz-
tatta a darab), mert a Janáñek-
oeuvre-bôl A Makropulosz-ügy mel-
lett ezt tartja a legkiemelkedôbb-
nek, míg a „parasztdrámák” – Kátya
Ka banova, Jenu°fa – kevésbé érdek-
lik, A ravasz rókácskát pedig „túl il-

ledelmesnek” találja. Ez tehát mentalitás kérdése, ahogy az is, hogy mivel
Janáñek „valóságos megszállottja volt az emberek mindennapi nyelvé-
nek”, „vokális stílusa majdnem olyan, mint a beszélt nyelv”, és „fölfogá-
sa szerint a dráma a hang energiájában rejlik, éppúgy, mint a prózai
színházban”, értelemszerûen azt a Chéreau-t kérte föl rendezônek, aki
„tudja, hogyan irányítsa úgy az énekeseket, mintha színészek volnának”.

Ebbôl látszik, hogy a nyolcvankét éves Boulez nemcsak a karmesterek
többségénél, hanem a legtöbb – életkorától függetlenül idült – operaren-
dezônél is fiatalabb.

De van itt más is. A holtak házából a legsötétebb zenedrámák egyike, a
szibériai fegyenctelep mint helyszín nem tartozik a közönségvonzó ope-
rai miliôk közé, a darabnak nincs „cselekménye”, nincsenek egyéni „hô-
sei” – nincs benne nôi szerep!, kiáltaná a mindenkori magyar operave-
zetés a rémülettôl elfúló hangon, ha valakinek eszébe jutna mûsorra
ajánlani, ami egyébként nem fordulhat elô –, a szereplôk beleolvadnak a
tömegbe. „Kollektív dráma”, észlelte már a korabeli recepció is. A Gulag-
drámák elôzménye, teheti hozzá az opera születési dátumára (1928) pil-
lantva a bámuló utókor. Az emberi szenvedés megrázó dokumentuma,
a Wozzeck után három évvel. Janáñek egyébként rajongott Berg mûvéért,
lesújtóan nyilatkozott annak prágai bukásáról, viszont megvetôen emlí-
tette – a kulinaritást mint elsôdleges szempontot elutasítva – a Jonny ját-
szik címû Ernst Krenek (eredetileg Kr̂enek) szerzette operát, amelyet
1927-ben mutattak be, cselekményességének, valamint a dzsesszt kom-
pozíciós elemmé avató divatosságának köszönhetôen egetverô sikert
aratva. Janáñek nem „fogásokat” és „hatásokat” keresett – „nem arra tö-
rekedett, hogy az emberi hangot ragyogásának teljében vezesse elô”,
mondja Boulez –, ô csak az emberi létezés infernóját tárta föl. Amikor
nem sokkal az opera (csaknem teljes) befejezése után meghalt, A holtak
házából komponálására vonatkozó cédulát találtak a zsebében:
„Behatolok a bûnösök lelkébe, és ott isteni szikrát találok.” Munkája –
egy zenei mûfajban, amely minden másnál inkább a tetszésre tör – egyi-
ke a kiváltságos, lényeglátó mûveknek: maga is isteni szikra.

A Theater an der Wienben létrejött – a Wiener Festwochent követôen
több helyre elôre lekötött – elôadás realitás és lirizmus varázslatos ötvö-
zete. A zenei nyelv szófukarságát és ridegségét, amely vasláncok csö-
römpölésének és korbácsütések zuhanásának ostinatóival (ismétlései-
vel), valamint a hangszerelés szûkösségével kelt „naturalisztikus” hatást –
Boulezt egyébként lenyûgözi „Janáñek primitívségének puszta ereje” –,
Chéreau fizikalitás és spiritualitás egymást ellenpontozó színpadi köze-
gével árnyalja. Az elôbbi a rablét valóságát, az utóbbi a lelki szenvedést,

BALRA: A börtönszínház
JOBBRA: A sas röptetése 
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ha tetszik, „az isteni szikrát” jelenti. A kezüknél vagy lábuknál, esetleg
mindkettônél – éppúgy, mint Dosztojevszkij regényében – összeláncolt
foglyok kényszerûen elaprózott léptei, vonulásuk, sétájuk hullámzása
egyszerre realisztikus és koreografikus. A díszlet – természetesen Ric hard
Peduzzi tervezte – maga is „táncol”: a monumentális, szürke betonfalak
könnyedén siklanak, sûrûn változtatva a teret, a börtönkomplexum kü-
lönféle „blokkjait”, udvarait, termeit. A hatás nyomasztó, de a tér képlé-
kenysége és a fények-árnyak változékonysága miatt egyúttal transzpa-
rens is, ott van rajta a költô érintése („the touch of a poet”, ahogy O’ Neill
mondja). A tér és az idô egységként kezelése stilizáló elemként mûkö-
dik: maradék epikusságától is megfosztja a cselekmény nélküli darabot
– a modellhelyzetet teszi hangsúlyossá. Janáñek három felvonásra ta-
golta az operát, és a második felvonás az elsôhöz képest egy évvel ké-
sôbb, „külsô helyszínen” játszódik. Boulez és Chéreau egyáltalán nem
tart szünetet: az eredetiben egy hajóroncs szétbontásán dolgozó rabok
itt a börtönben maradnak, és szeméthegyet hordanak el – az elôadás
legfantasztikusabb effektje, amikor föntrôl, a semmibôl óriási szemét-
halom zúdul a színpadra. A virtuális sûrítés is a modellt erôsíti. A da-
rabot mintegy keretbe foglalja az egyik rab, a magát politikainak mon-
dó Gorjancsikov érkezése és távozása, de mivel sem saját állítására vo-
natkozóan, sem a vele való bánásmód megváltozását illetôen nem
kapunk semmi információt – érkezésekor megverik, távoztakor bocsá-
natot kérnek tôle –, az ok-okozati összefüggések hiánya és a tér-idô vég-
telenségébôl kiszakított „arasznyi rablét” még inkább a Gulag-metafora
távlattalanságának érzetét kelti.

Chéreau mesterien birkózik meg a darab decentralizáltságával, a „fô-
vonalat” képviselô szereplôk hiányával. A színpad állandó hullámzásából
a megfelelô helyen kiemelkedik az a négy alak, akinek saját története van
– ez a négy markáns elbeszélés mintegy az opera négy pillére –, a ren-
dezô ugyanakkor arról is gondoskodik, hogy ne a „semmibôl” jöjjenek,
hanem mindvégig figyeljünk rájuk, legyen jelenlétük, még ha csak egy-
egy „mondattal” vétetik is észre magukat, vagy azzal se. Hasonló módon
törôdik mindenkivel, azokkal is, akiknek összes szerepük egy-egy meg-
szólalás, majd újra elvegyülnek a tömegben. Ez a csodásan megkompo-
nált elôadásbalett, amely költôi könnyedsége ellenére maximálisan érzé-
kelteti a dráma tragikus súlyát, egyszerûen lenyûgözô. A „szólisták”,
akiknek a teljesítménye a megszokott operai recepció fogalmainak hasz-
nálatával elemezhetetlen, plasztikus remekek sorát készítik el mind vo-
kálisan, mind teátrálisan, és alig hiszem, hogy bármelyikük panaszkod-
nék a „kis szerep” miatt. Ráadásul „észrevétlenül” közéjük van rejtve az
a tizennégy nem énekes színész, aki a darab közepén elôadja a börtön-
színjáték pantomimját. Ez a hosszú „betét” külön élmény, a rabok nézô-
téri tribünt építenek velünk szemben az elôadásra érkezô külsô-belsô
vendégeknek – az ô szerves részvételük rendezôi „leírása” külön bekez-
dést igényelne –, színházra kijelölt társaik pedig két történetet jeleníte-
nek meg, egy Don Juanról szólót és A szép molnárné címût; a játszók és
„nézôk” pszichikai és fizikai megkomponálása bámulatos. Valóság és jel-
kép fonódik itt egybe, ahogy a befejezés „föloldó” szimbólumában, a sza-
badságallegóriában is; utólag sem tudom eldönteni, hogy a börtönben
nevelt sas szárnyra bocsájtása történt-e (mint Dosztojevszkijnél és
Janáñeknél), vagy – ami valószínûbb és drámai ambivalenciájában meg-
rázóbb – a rabok kreálta és ôrizte mûmadár „röptetése”.

Bevallom, számomra lényegesebb egy másik metafora. Chéreau ki-
emeli, hogy a darabbeli színjáték rendkívül fontos a raboknak, egytôl
egyig a magukénak, személyes ügyüknek érzik, hiszen egy teljes évig ké-
szültek rá. No comment.

Summary

This being October, we publish once
more the results of the votes of our
theatre critics. Twenty-three critics
distributed prizes in fourteen catego-
ries for the best achievements of the
2006/2007 season. To cite only some
examples, István Tasnádi’s Finito be-
came the best new Hungarian play of
the period, Gábor Zsámbéki from the
Ka tona is director of the best perfor-
mance (Goldoni’s The Last Night of the
Car nival) and Péter Gothár was distin-
guished for the best staging (The
Women of Trachis by Sophocles, also at
the Kato na); the prize-winning set of
this last is also Gothár’s work. 

Summer productions follow each
other in our column of reviews.
Melánia Miklós sums up the two pa-
rallel festivals of Szeged: the XIII.
Review of Alternative Theatres and
The alter, the XVII. International En -
counter of Free Theatres. Critics Ba -
lázs Urbán, Tamás Jászay, László
Zappe, Bea Selmeczi and Krisztina
Ho reczky saw, respectively, Aleksandr
Ostrovski’s The Storm (Debrecen), Ede
Szigligeti’s classic comedy Liliomfi, a
joint production of the Illyés Gyula
National Theatre of Beregszász (Bere -
govo, the Ukraïne) and the Gyula
Castle Theatre, Ibsen’s Peer Gynt (with
Edvard Grieg’s music, at the Eger fes-
tival), Sarah Kane’s Phaedra’s Love (at
the former military basis of Zsámbék)
and the dance drama Medea by Ivo
Dimtchev (at the same Zsámbék venue).

Dance productions reviewed are
Frank Wedekind’s Spring Awakening
with Csaba Horváth as director and
cho reographer and Evening C by the
MU Terminal Workshop, a joint bill of
Open on Tuesday and An Offering of
Eight. Critics are, respectively, Virág
Vi da and Ádám Mestyán.

In our column on theatre history we
publish this time some typical and ten-
dency-setting writings of Edward Gor -
don Craig on stage design and move-
ment. Actor-director-manager Tamás
Fo dor adds his own notes and com-
ments to the text.

In a longer essay director Gábor M.
Koltai analyses an outstanding Hun -
garian play, The Two-Headed Beast by
Sándor Weöres, a work he also staged
at the Nyíregyháza theatre.

Tamás Koltai also devotes an essay
to a magnificent theatre experience: at
the Vienna Festival he saw Janáñek’s
From the House of the Dead, as directed
by Patrice Chéreau and conducted by
Pierre Boulez.   

Playtext of the month is Without
Even a Name by Péter Gazdag.

———————————————————————————————————
HELYREIGAZÍTÁS

Augusztusi számunkban Az orosz dokumentarista színház címû cikk szerzôje helyesen Olga
Perevezenceva és Kszenyija Brajlovszkaja, Szó szerint: verbatim címû írásunké pedig Natalija
Jakubova. 
———————————————————————————————————
Lapunk következô DVD-melléklete elôreláthatóan novemberi számunkban jelenik meg.


