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Jegyzetek a zenés színházról

A Rajna kincse felújításának ürügyén

Évek óta s fokozódó hevességgel folyik világ-
szerte a vita az operáról. Sokan a műfaj élet-
képességét és létjogát is kétségbe vonják. Érde-
kesebb és tanulságosabb az a disputa, amely a
zene, illetve a színház primátusát hirdeti, s bár-
mily gyakran hangzott is el, hogy az opera zenét
és színházat egyszerre jelent, tehát az alternatíva
hamis, a probléma, amelyet az összecsapó nézetek
tükröznek, valódi. A zenepárt jogosan tiltakozhat
a rendezői önkény s a színházi tábor is a
karmesteri diktatúra ellen, valahányszor e két
tényező bármelyike a műfaji egységnek fölébe
rendeli a maga szempontjait.

Kérdés azonban, hogy egyáltalán mit értsünk
önkényen. A rendező és a karmester akkor is
diktátor, ha maga felel a teljes produkcióért,
vagyis a prózai színházban és a hangverseny-
teremben legfeljebb az önkény metodikájában
lehetnek egyéni színezetű eltérések. Az operában
fokozottan érvényesül a zenei és szcenikai
irányítás diktatúrája. A karmesternek a zenekar
irányítása mellett kézben kell tartania a szólistákat
s a kórust is, a színpadi térben mozgó egész
együttest. A rendező pedig a legtöbb esetben nem
számíthat a szólóénekesek alkotó játék-
készségére, s még kevésbé a kórus és a tömeg-
jelenetek néma szereplőinek (színházi szempont-
ből valamennyien statiszták) mozgáskultúrájára,
fokoznia kell hát erőfeszítéseit, ha legalább a
bemutató estéjén színházi élményt szándékozik
nyújtani. Az önkény tehát jogos, csupán az a
kérdés, hogy milyen körülmények között ered-
ményes is. De erről később.

Napjaink operai üzemét két, szögesen ellen-
tétes működési elv élteti, s mindkettő alapjaiban
tér el a prózai vagy operettszínházak rendszerétől.
A stagione-rendszerű opera saját társulattal nem
rendelkezik, egyes produkciókra, egy-egy évadra
szerződteti művészeit, akik „szállítják" a kész
figurát, természetesen nem a stagione
rendezőjének elképzelése szerint. Az ilyen típusú
operaelőadás általában színpadi keretét adja a
zenének, a színház élménye nélkül. A produkció

teljhatalmú gazdája a karmester, aki - ha tehet-
séges - a rendelkezésére álló néhány próbával is
jelentékenyet produkálhat. Mivel nálunk
stagione-rendszer nincs, ne is foglalkozzunk
tovább e típus ismertetésével.

A repertoár-operaház - amilyen a mienk is - az
előadott művek számát tekintve messze meg-
haladja a legmerészebb repertoárszínház műsor-
rendjét is. Nálunk mintegy nyolcvan opera
váltakozik a műsorlapokon, valamennyit saját
gárdánkkal játsszuk, és évente egy-két bemuta-
tóra, négy-öt felújításra van lehetőség (ennél
lényegesen többet egyetlen repertoár-opera sem
vállal, kivált nem kettős szereposztásban). A szi-
lárd társulat lehetővé teszi a rendezői munkát, de
egyúttal zeneietlen szcenikai diktatúrához is
vezethet. Van erre példa külföldön, de egy-egy
produkcióban vagy akár jelenetben nálunk is. A
repertoár-elv is tartalmaz színházi szempontból
hátrányos elemeket. Az operai játékrend
ötszöröse-hatszorosa a prózai színházénak, s a
bemutató vagy felújítás előkészítéséhez is ötször-
hatszor annyi idő szükséges. Egy-egy produkció
élettartama oly hosszú, hogy operaházban egy-
séges rendezői stílus - és persze egységes játék-
stílus - nemigen érvényesül.

De hát nem korunk operatörténetét szeretném
felvázolni. E hosszúra nyúlt bevezetés után ve-
gyük szemügyre operajátszásunk néhány jelleg-
zetességét. Figyelemre méltó, kiemelkedő szín-
padi élménnyel ajándékozott meg Operaházunk
szinte minden olyan esetben, amikor bemutatóról
volt szó (Wozzeck, C'est la guerre, Vérnász,
Együtt és egyedül stb.), vagy évtizedek óta nem
játszott darabot vettek újra elő (Salome, Pelléas
és Mélisande, Orfeusz, A végzet hatalma,
Nabucco stb.). Nyomasztó gondot jelent viszont
azoknak a standard műveknek a felújítása,
amelyek a repertoár elidegeníthetetlen alkotó
részei.

A feladat abszurditását egy feltételezett - de
sehol a világon nem létező - prózai színház
példáján világítom meg. Képzelt társulatunk
harmincöt éve megszakítás nélkül játssza a Víz-

keresztet. Időnként, amikor a színészek közül
valaki nyugdíjba megy vagy meghal, egy-egy új
művészt is beállítanak, aki beilleszkedik a darab
stílusába, és átveszi a hagyományt. A darab még
az 1967-68-as évadban is rendszeresen színre
került. Tavaly ősszel három hónapra eltűnt a
játékrendről, majd egy másik rendező, teljesen új
koncepcióval, ám a régi előadás vala-mennyi
szereplőjét megtartva újból színpadra állította a
Vízkeresztet. Operaházunk ezt teszi - hiszen
egyebet nem tehet - minden felújítás-



sal, mert a kettős szereposztásnak legalább az
egyik garnitúrája olyan művészekből áll, akik a
szerepet már énekelték.

Ez az abszurd helyzet bizony nemegyszer
begörcsöli a rendezői idegpályákat. Negatív
koncepció jegyében fogant nem egy operai fel-
újítás. Szinte tapinthatóan érzékelni lehetett
egyik-másik produkcióban a rettegést attól, hogy
a rendezés netán nem elég merészen szakít az
előző inszcenálás hagyományával. Érthető is,
hiszen olyan nagy művészeknek kellett (?) hátat
fordítani, mint Nádasdy Kálmán vagy Oláh
Gusztáv. Érthető másrészt, mert az énekesben
megszokott gesztusformulák, játéksablonok sok-
kal mélyebb gyökeret vernek, mint a prózai
színészben, tehát erőteljesebb beavatkozás szük-
séges ahhoz, hogy konvencióikból kizökkenje-
nek.

Az efféle felújítások egyébként a tatálplánnal,
elsősorban a színpadképpel, a tömegmozgatással
és a színpad minden olyan elemével, amely a
teljes látvánnyal kapcsolatos, sokkal többet tö-
rődnek, mint a premierplán-effektussal, a sze-
replők mozgásának vagy mozdulatlanságának -
operában, ne feledjük, néha a hangszerek
beszélnek vagy az énekelt dallamok játszanak -
igényes kidolgozásával. Pedig ha emlékezetünk
netán nem őrizné Székely Mihály, Losonczy
György, Maleczky Oszkár vagy Osváth Júlia
mély és igaz emberábrázoló művészetét, elegendő
olyan vendégszereplésekre emlékeztetni, mint
volt Renata Scottóé vagy Tito Gobbié. Micsoda
félelmetes, ördögi Gestapo-főnök is volt Gobbi
Scarpiája, a Tosca ócska, kopott díszleteiben
milyen élő színházat teremtett. A mi Carmen-
vagy Aida-előadásunk modern öltözékében ez az
eleven színházi lüktetés bizony nem tapintható ki,
sőt, az aranyba foglalt, dekoratív és zsúfolt
spanyol reneszánszt játszó Don Carlos
színpadának minden látványos gazdagsága is
hiábavaló, ha Fülöp királyt nem látjuk sem
zsarnoknak, sem szenvedő embernek.

A rendezői „diktatúra" tartalmát és irányát
elsősorban a rendező hallása határozza meg. Az
operaszínpad mozgatóját nyilvánvalóan fülé-nek
érzékenysége különbözteti meg a prózai
színházakban dolgozó kollégáitól. Ez talán
annyira evidens, hogy megemlítése fölösleges-
nek tűnhet, de valójában mégsem fölösleges a
témáról beszélni. A hallással megáldott rende-
zőnek a zene szinte többet árul el jellemről,
drámai szituációról, mint az opera szövegkönyve.
A zene térérzetet is kelt, képszerű benyomást is
hagy abban, aki jól odafigyel. A muzsika
szüntelen értelmezi s egyben ellenpontozza is
a színpadot. A zenei tér az operában
természetesen specifikus eszközökkel jeleníthető

meg. Jó példa erre Muszorgszkij Borisz
Godunovjának koronázási jelenete. Puskin
drámája és Muszorgszkij zenéje itt egyaránt tágas
térséget, a Kreml egyik pompás, nagy terét vetíti
elénk. Zeneileg a monumentalitás érzetét
elsősorban a nagyszabású kórus kelti. Az opera
régebbi budapesti rendezése - a helyszínt tekintve
bizonyára irreális, a muzsika szempontjából azon-
ban annál reálisabb képet mutatva - osztott
színpadra állította ezt a jelenetet. Az énekkar egy
tömbben állt a rivaldánál, míg a koronázási menet
egy emeltebb színtéren vonult fel. Ez a megoldás
lehetővé tette, hogy a kórus hangzása uralkodjék,
a színpadot és nézőteret egyaránt kitágítsa,
hatalmas dimenziókat nyisson a nézőnek-
hallgatónak, bár a reális tér meglehetősen szűk
volt. A néhány éve született új megoldás képben
sokkal tágasabb, s mivel az osztott szín-padról
lemondott, az átdíszítés is gyorsabban megy. A
látvány tökéletes, csak éppen a zenei tér hatásáról
mondott le a rendező, olyan lazán helyezvén el az
énekkart, hogy nem születik meg a zene masszív,
tömbszerű hangzása. Nincs tehát összhangban a
vizuális és auditív hatás, s itt joggal szólhatunk
rendezői önkényről, zenére oda nem ügyelésről.

Hasonló példát jó néhányat sorolhatunk, de
inkább fordítsuk figyelmünket két konkrét kér-
désre, amely eszmefuttatásunk „ürügyéhez", A
Rajna kincse felújításához is közelít. Opera-
rendezésünk gyakran kerül zavarba, ha egy-egy
műben a természet szólal meg, és nehezen bir-
kózik meg az operák - kivált a romantikus művek
- heroizmusának megragadásával, játékbeli
kifejezésével. A színházban a természet csak mint
emberi reláció van jelen, s ez az operára,
amelyben szó és zene egyaránt természet és
ember viszonyára irányítja a figyelmet, kettő-
zötten érvényes. Erről az embercentrikus zene-
drámai világról mondott le a naturalista színpad-
képtervezés majdnem élethűen festett erdeivel,
tájaival. Mostanában viszont jó néhány
operaelőadáson azt figyelhetjük meg, hogy az
egységes naturalista koncepció egy-egy kiraga-
dott eleme a teljesség igényével sajátítja ki a ter-
mészet teljes humanista ábrázolását. A zene-
karnak s az énekesnek inkább elhinném az or-
gonaillatot A nürnbergi mesterdalnokok II. felvo-
násában, mint annak a néhány hervadt és poros
zöld levélnek, amely az egykori dús lugasból
megmaradt. A nyári est fülledt atmoszféráját,
„virágillatát" Wagner ugyanis megkomponálta.
Ezt a hangzó természetzenét egy illuzionisztikus



teljesség igényével képpé lehet ugyan transzfor-
málni - legfeljebb nem érdemes, mert a néző-nek
van asszociatív fantáziája is -, a kifejezés totális
igényét mininaturalizmussá lefokozni azonban
aligha célravezető. A Falstaff utolsó képének
bűvös windsori varázserdeje buja gazdagságban
bontakozik ki a muzsikában. Szerelmes erdő ez
akkor is, ha a színpad teljesen üres. Ha azonban a
szilárdan beépített emel-vényrendszer
Shakespeare-színpadát valami száraz lomb
változtatja erdővé - méghozzá nem a Globe-
színház, hanem az aggastyán Verdi természet- és
emberszemléletének kifejezőjévé -,
ellentmondásba kerül az auditív és a vizuális
élmény.

Az ilyen és hasonló megoldások kettős bizal-
matlanságból erednek. A rendező egyfelől nem
bízik eléggé közönségének képzelőerejében,
másrészt a zene atmoszférateremtő, képi hatá-
sában. Az utóbbi években egyik legszebb és
leghumánusabb színházi természetélményem
Madách Mózesének nemzeti színházbeli elő-adása
volt, amelynek teljes absztrakciója környezetből,
környezet és ember kapcsolatából össze-
hasonlíthatatlanul többet érzékeltetett, mint
bármiféle siralmas jelzés, avas tárgyi szimbólum.

A fentebb vázolt, naturalista töredékekkel,
jelzésekkel történő természetábrázolás másrészt
összefügg az énekesek többségének fölöttébb
hiányos színpadi játékkészségével is. Ha ugyanis
elfogadjuk, hogy a színpadi - azaz művészi
ábrázolás tárgyát képező - természet a tudomá-
nyosan megismerhető természettől nemcsak
abban különbözik, hogy nem „valódi", hanem
kiváltképpen abban, hogy csakis az emberre vo-
natkoztatva, mintegy emberi viszonylatokba be-
kapcsolódva van jelen, ebből egyenes úton kö-
vetkezik, hogy a természetet az operaszínpadon is
az élő művésznek kell megteremtenie, nem pedig
a holt kulisszának. De hogyan? Milyen
eszközökkel? Az énekesek több évszázados és
egyre csak koptatott színészi jelzésrendszere,
gesztuskészlete igazi ábrázolásra mind kevésbé
alkalmas.

Az operarendező kettőt tehet: vagy beáll játék-
mesternek - megtörténik nálunk is néhanap -, és
szigorú tréningbe veszi művészeit, vagy pedig a
színpadképre bízza, amit az énekesre nem tud. Az
utóbbi megoldás, amely valójában meg nem
oldás, persze már messze visz az operaszínpadon
való természetábrázolástól. Voltaképpen arról van
itt szó, hogy vállalhatja-e a - mégoly modern -
díszlet az operaszínpad totalitásának terhét.
Nyilvánvalóan nem, sőt, minél modernebb,
stilizáltabb a szcenikai megoldás, annál nagyobb
lesz a törés a látvány festett és élő elemei között,
annál kínosabban tűnik fel a játék porossága.

Sok-sok elődöt halált megvető bátorsággal

követve, meditálhatnék az operajáték modoros-
ságairól, és mint előttem is már oly sokan -
adhatnék „bölcs" tanácsot. Szólhatnék arról,
hogy nem ártana a Zeneművészeti Főiskola
operatanszakán egy tapasztalt színésztanár, aki
emberábrázolásra, mai színészi technikára taní-
taná a növendékeket. Ehelyett inkább azt sze-
retném - ha vázlatosan is - kifejteni, milyen
objektív nehézségekkel jár az emberábrázolás, az
élő hősök megteremtése az operaszínpadon.

Az opera mint emelkedett drámai műfaj, kü-
lönös élességgel veti fel a hősök ábrázolásának
igényét. Milyen korban élnek ezek a hősök?
„Szerencsés" esetben az énekesnek négyféle
jelen időt kell figyelembe vennie s kapcsolatba
hoznia. Nézzük a Don Carlost. Az első realitás a
történelmi korszak, a játék valós ideje, a XVI.
század. Erre vetíti rá Schiller a tulajdon korát,
majd Verdi a két időbeli dimenziót reflektálja,
megint csak a saját korára - s végül: a darabot
1969-ben játsszák. Majdnem ennyi dimenzióval
kell a prózai színésznek is megküzdenie, ha
történelmi dráma hősét teremti újjá - hangoz-
hatna az ellenvetés. Igen ám, csakhogy a zene
írásának kora nem mennyiségi tényező, nem
eggyel több „jelen idő", hanem minőségi
változás eredményezője, hiszen a zene
alapvetően befolyásolja a dráma sorsát, menetét.

Az 1969-re vonatkoztatott történelmi dráma
megoldása prózai színésznek már csak azért sem
jelent ilyen nagy gondot, mert nincs olyan drá-
mai színház - vagy színész - a világon, amely
 illetve aki - túlnyomó többségben többféle
„jelen idejű" történelmi színművet adna elő.
Operában pedig a repertoár döntő részben tör-
ténelmi darabokból áll, s éppen az ilyen művek-
hez társulnak azok a kortalan operajátszási
sablonok, amelyek végeredményben éppoly ke-
véssé érzékeltetik a XVI. század, mint a XIX.
század kezdetének, második felének hősideálját
vagy mint a mai nap heroikus eszményét.

Hogy ez mennyire így van, azt éppen azokon
 az utóbbi esztendőkben szerencsésen szapo-
rodó - estéken figyelhettem meg, amelyeken élő
vagy legalábbis XX. századi zeneszerző akár
korunkban, akár a történelmi múltban játszódó
operáját játszották. Énekeseink színészi képes-
ségeinek, hősteremtő fantáziájának valósággal
szárnyakat adott, hogy az előadás „hic et nunc"-
ját legalább a zeneszerző „hic et nunc"-ja se-
gítette, vagyis, hogy kikapcsolhatták a zene-
szerző múltbeli jelen idejét (Wozzeck). Az meg



éppen nagyot lendített a játék színvonalán, amikor
a cselekmény többé-kevésbé eljutott a mához
(C'est la guerre, Együtt és egyedül). Ki-derült,
hogy az abroncsszoknyával és harisnya-nadrággal
az énekesek egy csomó színészi sablont és
előítéletet is levetettek, emberteremtő fantáziájuk
felszabadult mindenféle görcs hatása alól. Ha az
operaszínházban is kialakulhatna a történelmi és
ma játszódó műveknek az az egészséges és
természetes aránya, amely a prózai színházak
repertoárját jellemzi, bizonyára könnyebben
vetkőznék le az énekesek mindazt a játékbeli
eszközt, amely legalábbis megmosolyog-tat. Erre
azonban a műfaj sajátosságainak következtében,
sajnos, nincs lehetőség. (Ezért is tartanám
különösen fontosnak, hogy a Főiskola
operatanszakán, a mesterség elsajátításában
színész-tanár is közreműködjék, méghozzá lehe-
tőleg olyan, aki nem hallja a zenét, és egyszerűen
játékot tanít.)

Miként szolgáltatott ürügyet a fenti hosszú
fejtegetéshez éppen A Rajna kincse felújítása? A
sok negatívum megemlítése, az operajátszás
problematikus voltának boncolása után A Rajna
kincse élménye abszolút pozitív tapasztalatokkal
szolgál, ez az előadás mint zenés színpadi pro-
dukció, egyenesen mintaszerűnek tekinthető. A
végeredményt, a bizonyítandó tételt bizonyí-
tékként felhasználva, érdemes megemlíteni, hogy
A Rajna kincse - hatalmas közönségsiker.
Egyedülálló jelenség ez a mű történetében, a
darabot ugyanis, Wagner monumentális Nibe-
lung-trilógiájának előjátékát önmagában, önálló
egységként szinte soha nem adják elő, s a kö-
zönség a négy estés ciklus első tagját úgy veszi
általában tudomásul, hogy az igazi nagy élmény
majd A Walkür, a Siegfried vagy Az istenek
alkonya lesz.

A siker legfőbb magyarázata az, hogy azonos
célra irányult a rendező és a két szereposztás
zenei irányítóinak diktatúrája. A szcenikai kon-
cepciót teljesen áthatotta a muzsika, s a zenéét a
színpad. Az előadás minden eleme össze-
hangoltan szolgálja ezt az egységes koncepciót. A
parancsnoki posztok birtokosainak, Békés András
rendezőnek, Lukács Miklós és Kórodi András
karmestereknek fő célja a mű humanizálása volt,
annak bemutatása, hogy istenek és sellők, óriások
és törpék birodalmai mögött - s nem is nagyon
elrejtve - emberi világ határai húzódnak. S
amiképp Wagner az arany emberi kapcsolatokat
szétdúló hatalmát, rablásra, gyilkolásra ösztönző
erejét, saját kora kapitalizmusának jellemvonásait
vetítette rá a mitológiai történetre, azonképpen a
legkisebb aktualizálás

durva erőltetése nélkül kapcsolhatták az előadók a
művet a mai kapitalizmushoz (erre persze az
előadásban még csak utalás sincs, a meg-oldás
legfeljebb a gondolatot sugallja). Műve
alapeszméjétől bizonyára maga Wagner is meg-
rettent később, azért vonta be Bayreuthban a.
ciklikus előadásokkor annyi mitikus és germán
gőzzel a Nibelung-trilógiát. Épp ideje volt fel-
tárni a mű igazi értékeit, emberségét, és félre-
lökni a hamis hagyományt.

Az új koncepció alapja Blum Tamás új fordí-
tása, amelyet zseniálisnak tartok. Az ő érdeme,.
hogy a librettó minden szava érthető, hogy a
zenekar nem fedi el a szöveget. Ez a fordítás
tartalmazza a műnek azokat az emberi relációit,
amelyeket azután az egész előadás megvalósít.
Pars pro toto, hadd hívom fel a figyelmet két apró
momentumra. Már a fordítás is sugallja, hogy a
darabbéli óriások nem hatalmasra nőtt szörnyek,
hanem dolgozó emberek, akik méltósággal kérik
munkájukért - a Walhalla felépítéséért - a kikötött
bért: „Nappalon, éjjelen, munkálkodva szüntelen,
/ termeid, tornyaid összeróttuk szerződés szerint"
- énekli Fasolt, s ez az öntudatos nyugalom
egészen addig jellemzi őt s a másik óriást, míg az
aranyat meg nem pillantják. Igy érti meg a néző,
milyen pusztító ereje van a kincsnek. Valóságos
telitalálata a fordításnak, amikor az emelkedett
wagneri textust a földre lehozván,
köznyelvünkből vett szavakat vegyít a szövegbe.
Különösen Loge tűzisten, kissé cinikus, ám
minden más szereplőnél humánusabb alakját
jellemzi Blum fordítása köz-nyelvi fordulatokkal -
s igaza van, hisz új hagyománya születik a
műnek, s nem kell, sőt, nem is szabad a régire
emlékezni, emlékeztetni.

A zenei irányítás evilági, humanizált elképze-
lésének csupán egyetlen vonatkozását szeretném e
helyütt kiemelni. Kórodi András merészen sza-
kított azzal a hagyománnyal, hogy a mű monu-

mentalitását hatalmas fal- és fülrengető hang-
tömbök harsogtatásával kell realizálni. A zenei
intenzitást nem szükséges decibelben mérni -
hagyjuk meg ezt az eszközt a beatnek. A di-
namika végtelen árnyaltsága igazi csúcspontok-
hoz vezetett, s a dallamok expresszivitásának
szuggesztív kibontakozását is lehetővé tette. A
zenei vezetés emberi léptéke természetesen nem
immanens zenei, hanem egyben dramaturgiai
tényező.

Békés rendezésének emberközpontú felfogá-
sában nemcsak az arany mozgató ereje vált vi-
lágosan érzékelhetővé, hanem az egyes figurák
egymáshoz való viszonya is, méghozzá a leg-
apróbb finomságokig. S ehhez nem volt szük-



sége aprólékos, részletező játékstílusra, egy fél-
fordulat, egy szemvillanás is elegendő számára,
hogy világosan álljon előttünk a szituáció.
Ahhoz, hogy a darabot humanizálja, nem kerül-
hetett el bizonyos deheroizálást, fel kellett olda-
nia a csupa nagybetűs wagneri hősök merevségét,
ma már elviselhetetlen, hamisan csengő pátoszát.
A deheroizálásban úgy húzta meg a ha-tárt, hogy
egyaránt érzékelhető legyen a szereplők emberi
nagysága és kicsinyessége.

Külön szót érdemel Békés színpadának em-
berre vonatkoztatott természetlátása. A Rajna
kincse valósággal csábít látványos, külsődleges
hatásokra, naturalista megoldásokra. Másfelől itt
van Újbayreuth teljes puritanizmusa. Békés egyik
utat sem választotta, a stilizálásban közbülső
megoldás - de nem kompromisszum! - mellett
döntött. A zene természetélményét totális
igénnyel s emberre vetítve transzponálta a
színpadra. S itt meg kell végre említeni Forray
Gábor, a nagyszerű színpadképek tervezőjének
nevét is. Minden részletre természetesen nem
térhetek ki, inkább most is csak egy momentumot
hangsúlyoznék. A Rajna mélyén játszódó első
képben a víz hullámzása, a sellők tünékeny,
bizonytalan kontúrja mintegy a vágytól űzött,
szerelmes törpe, Alberich szemével láttatja a
színpadot. A három sellő nekünk, nézőknek
realitás, a nibelung Alberichnek viszont irrealitás,
elérhetetlen, megfoghatatlan, konkrét és át-vitt
értelemben egyaránt.

Békés András nemrég egy nyilatkozatában az
operarendezés filmszerű beállításáról szólt. A
Rajna kincsében különösen gazdag példatárát
találhatjuk annak a módszernek, miként tágítja
Békés a változatlan színpadot végtelen totállá,
vagy szűkíti premier plánná a világítás eszközei-
vel. Külön elemzést érdemelne, hogyan csiszolta,
fejlesztette egyetlen cél érdekében szereplői-nek
játékát, mozgáskultúráját - de mindent mégsem
lehet egyetlen írásba belezsúfolni. Annyi máris
bizonyos, hogy A Rajna kincse az utóbbi évek
legjelentősebb operai produkciói közül való, s
éppen mint színpadi élmény, mér-földkő az
együttes történetében.
SZÍNHÁZTÖRTÉNETI
SZEMPONTBÓL

három figyelmet érdemlő írás is található az
Akadémiai Kiadónál megjelent „Tanulmányok
a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok
köréből" című kötetben. Horváth Károly „A
műfajok problémája a klasszicizmus és a ro-
mantika korában a lengyel és a magyar iro-
dalomban" című nagyobb lélegzetű tanulmánya
többek között érdekes tipológiai összevetést
tesz Zygmunt Krassinski Istentelen szín-játék és
Madách Imre Az ember tragédiája című drámai
költeménye között, kimutatva mindkettőben a
Faust-motívum mellett a hős és a
tömegemberek ellentétét, a nemzeti és az
általános emberi problémák addig ismeret-len
fokon való összefonódását.
Pályi András „Fredro-drámák Magyaror-
szágon" című írásában azt vizsgálja, mi lehe-
tett az oka, hogy a XIX. század nagy lengyel
komédiaírója, Aleksander Fredro jószerivel
ismeretlen maradt a magyar színpadokon, míg
fia, a csupán jó dramaturgiai érzékkel, de
vajmi kevés írói talentummal rendelkező jan
Aleksander Fredro a legnépszerűbb szerzők
közé tartozott. A tanulmány írója mindenek-
előtt Aleksander Fredro sajátos nyelvezetében
látja ennek magyarázatát, mely megold-
hatatlan problémák elé állítja a fordítót.
Kerényi Grácia „.A lengyel dráma Magyar-
országon 1945-1965" című tanulmánya ál-
talánosabb összefüggéseket tartalmazó témát
dolgoz fel: felszabadulás utáni színházi életünk
„lengyel fejezetét". Alapos filológiai
felkészültséggel, nagy jegyzetanyaggal doku-
mentált írása több elméleti jellegű kérdést is
felvet. Kerényi mindenekelőtt azt kívánja
megvilágítani, hogy az elmúlt két évtized
lengyel drámairodalmáról mennyire megté-
vesztő képet adnak a magyarországi
bemutatók. Ennek egyik oka kétségkívül a
szórakoztató műfajú alkotások könnyebb
befogadása. De másrészt felmerül a modern
lengyel dráma-irodalom félreértésének
kérdése, amelyet a szerző Leon Kruczkowski A
szabadság első napja című darabjának
félreértett előadásával illusztrál. Kerényi több
jó előadást is ki-emel, melyek hitelesen
tolmácsoltak olyan színvonalas lengyel
színpadi írókat, mint Broszkiewicz, Choinski,
Mrožek.


