
kell áttörnie, s Horvai legalább egy kö-
vetkezetesen érvényesített koncepcióval
homogenizálta azt, ami a darabban oly sok
irányba mutat, és olykor kísérleti jelleggel
szólal meg.
Az előadás legmegnyugtatóbb és leg-
vonzóbb teljesítménye Somogyvári Ru-
dolfé. Ő is azok közé tartozik, akit már
régen elkönyveltnek hittünk, s íme ki-derül,
hogy képes újítani, kilépni a skatulyából,
sőt feltámadni. Nemcsak a cinikus
nyugalom mindenképp vonzó gesz-tusai
miatt volt sikere, hanem az egész művet
hordozni képes, átfogó, főalakká felnövő
játékkoncepiójáért is. Venczel Vera -
Cserkun feleségének, Annának szerepében
- néhány fájdalmasan szép pillanatát kivéve,
nem tud Cserkun egyenrangú partnere,
élettársa lenni. Nem tudja bebizonyítani,
hogy kettejük harcában nemcsak ő a
vesztes, de férje is. Pedig szerepe ezt is
kívánná. Tordy Géza komoly
jellemtanulmányt formált Monahov
adófelügyelőből. Husszein királyra
mintázott maszkjával, lelki össze-
omlásának groteszk, de tragikumtól is
meglegyintett monodrámájával komoly
teljesítményt nyújtott. Béres Ilona (Lídia)
azzal hat, hogy érzékeltetni tudja, miképp
foszlik le az arisztokrata felsőbb ég erről az
asszonyról a szenvedély hatására, s hogyan
válik napról napra hasonlóbbá a másik két,
ugyancsak el-hagyott asszonyhoz. Az
előadás egyik legfrissebb és hangvételében
legbiztosabban eltalált periferikus pontja a
fő-iskolás Takács Katalin Katja-alakítása
volt. Nagyszájú, mégis komoly, hebrencs,
mégis már majdnem nő, esetlen és mégis
bájos: a sokrétű szerepépítés az ő esetében
pazarul sikerült. Említsük még meg Tahi
Tóth László és Balázs Péter nevét. Benedek
Árpád és Mészöly Dezső fordítása a gorkiji
világot idézi: a poros városka fojtogató
légkörét.

Makszim Gorkij: Barbárok (Vígszínház)
Fordította: Benedek Árpád és Mészöly Dezső,

rendezte: Horvai István, díszlet: David
Borovszkij, jelmez: Wieber Marianne.

Szereplők: Koncz Gábor, Venczel Vera, So-
mogyvári Rudolf, Békés Rita, Béres Ilona, Deák
Sándor, Sörös Sándor, Takács Katalin f. h., Balázs
Péter, Schubert Éva, Tordy Géza, Szegedi Erika,
Miklósy György, Szombathy Gyula, Tahi Tóth
László, Soproni Ági f. h., Prókai István, Hegedűs
Géza f. h.

SZÁNTÓ JUDIT

Abélard és Héloise
avagy történelem a
bulváron

Történelmi dráma sokféle van. Olyan
sokféle, hogy egy csoportja - hozzá a
legjelentősebb - már önmaga tagadása. Az
ide sorolható pszeudo-történelmi drámák
legnagyobb értéke épp e fele-más
voltukban rejlik: azért íródtak, azért
kerültek színre, mert saját korukról és
korukhoz szóltak, s az azonosság-
különbözőség dialektikus összefüggés-
rendszerét arra használták, hogy épp az
azonosságokat élesebben, tisztábban mu-
tassák fel, mintha cselekményüket egy-korú
környezetbe helyezték volna. E művek
legjavának biztosított az utó-élete is -
kiváltképp, ha nem hagyománytiszteletből
ápolják őket, hanem időszerűségük
folyamatosságát keresik meg. Példákat
taglalni szinte illetlenség, de talán
engedélyezhető egy hézagos fel-sorolás, az
antik tragédiáktól, Shakespeare krónikás
színműveitől Schiller, Hugo, Büchner,
Puskin, Katona József drámáin át
mondjuk, A salemi boszorkányokig vagy a
Kurázsi mamáig, Hacks Lobositzi

csatájáig, avagy - még frissebb példa -
Gorin Gyújtogatójáig.

És ha már itt tartunk, hadd iktassak be
egy kitérőt - nem független írásom
mondanivalójától. A Kurázsi mama, a
Gyújtogató vagy például Dürrenmatt A
nagy Romulusa lényegüket tekintve ro-
konságot tartanak a nagy előzmények-kel,
koncepciójukban mégis merőben új-
szerűek. Parabolisztikus modelldrámák;
bennük a történelmi keret felhasználása
önkényes-játékos, a „különbözőség" iro-
nikusan túlhangsúlyozott, anakronizmu-
sokkal élesített. Ennek a koncepcióvál-
tásnak számos oka van. Összefügg a XX.
század dereka táján kialakult alap-vető
ízlésváltozásokkal (melyek persze
ugyancsak történeti-társadalmi gyökerűek) :
a külsőségektől, a cifraságtól, az
érzelmességtől, a pátosztól való viszoly-
gással (melyekre épp a hagyományos
történelmi dráma csábította mindig is a
gyengébb tehetségeket), de összefügg a mai
világ ellentmondásainak rendkívüli
bonyolultságával, fenyegető áttekinthe-
tetlenségével, összefoghatatlanságával is.
Ez utóbbi körülmény készteti az írókat
arra, hogy egy maguk felállította fiktív,

helyben-időben távoleső modellen belül
legalább ideiglenesen megkíséreljék
létrehozni az egyértelműséget, a harmó-
niát. Mindenesetre úgy tetszik, a meg-
határozásunk szerinti „áltörténelmi" dráma
ez idő szerint két nagy gyűjtő-úton halad.
Az egyik út a hagyományosabb jellegű, A
salemi boszorkányok-típusú műveké,
melyek még össze tudják békíteni a maguk
aktuális mondanivalóját egy viszonylag
komolyan vett történelmi
atmoszférateremtéssel, a különbözőség-
azonosság dialektikájának
hagyományosabb értelmezésével. Ilyen
példákban a mi drámairodalmunk is
gazdag, gondoljunk például Németh
László Az árulójáró, amely hiteles tör-
ténelmi levegő szuggerálásával, hiteles
XIX. századi figurák életre keltésével
szolgál egy nagyon is mai tartalmat : egy
reálisabb, demitizált történelemszemlélet
megteremtését. A másik út a Brecht
által kikristályosított modellformáé, amely
ugyancsak nem ismeretlen újabb
drámairodalmunkban; Hernádi Gyula
művei világszínvonalú példák rá.

De persze: minden felosztás, minden
csoportosítás óhatatlanul szürkít, sematizál.
Mert bár számomra kétségtelen, hogy a
fenti típus képviselői - Aiszkhülosztól Peter
Hacksig - biztosítják a „történelmi dráma"
műfajának igazi hal-hatatlanságát, vannak a
műfajnak más típusai is, melyek ugyancsak
katartikus élményt biztosíthatnak, a
legkülönbözőbb okokból, mind a maguk
korában, mind utóéletük különböző
szakaszaiban. Gondoljunk például a Stuart
Máriára, vagy még inkább az Athéni
Timonra vagy a Homburg hercegére,
melyek nem véletlenül vonzottak
magukhoz épp a legfrissebb közelmúltban
két olyan rendezőzsenit, mint Peter Brook
és Peter Stein. A maguk módján ezek is
pszeudotörténeti drámák, mert
Shakespeare-t nem az - erősen fiktív - ókori
Athén izgatta, és Kleistet sem egy német
hercegség valamelyik hadjárata, de más-
felől nem is a maguk korának alapvető
problémái elé akartak tükröt tartani; inkább
egy magatartásforma, egy pszichológiai
jelenség izgatta őket (amely természetesen
nagyon is mélyen gyökerezett a maguk
korában), és ezek a máig is nyílt, máig is
izgató emberi rejtélyek tartják fenn az adott
művek feszültségét. Mutatis mutandis, ez a
szempont emeli meg, sőt teszi egy életmű
koronájává Anouilh Becketjét, amely nem
üres történelmi rekonstrukció, de nem is
szenvedélyes hozzászólás a mához, ezzel



szemben egy komplex, különös férfiba-
rátságról ad nagyszerű képet, másfelől egy
magatartásformát - az „Isten becsületének"
mindenek fölött való féltését - boncol,
modern lélektani hitellel.

És vannak aztán az egyedi, már-már
kategorizálhatatlan esetek, a kivételek,
melyekben a színház élete szerencsére olyan
gazdag: egy-egy maradandó siker csodaszerű
kulcsai. Az Egy pohár víz, melyben a
történetiség csupán hab-könnyű fátyolként
fedi a lényeget: egy korában új dramaturgiai
forma első tökéletes megnyilatkozását; a
Cyrano, mely az elképzelhető legmagasabb
szint-re emelte az újromantikus negédet, il-
letve a parádésan megszerkesztett fő-
szereppel és a virtuóz verseléssel túl is
emelte önmagán; Bruckner Angliai Er-

zsébetje, amely egy technikai leleményt -
két, egymással soha nem találkozó fő-
szereplő konfrontációját - tartalommá
tudott szublimálni; a Gyilkosság a szé-

kesegyházban, melyet egy nagy költő lírai
beleélő hevülete és nyelvművészete tett
sajátszerűvé és maradandóvá - és ki-ki
tetszése szerint egészítheti ki a listát, mert itt
már az előbbi csoportokhoz képest sokkal
nagyobb szerephez jut az egyéni ízlés, a
szubjektív azonosulási hajlam.

A műfaj gazdagsága talán e hézagos,
futólagos áttekintésből is kitetszik. Min-
denesetre a fentebbi idézőjeles vagy idézőjel
nélküli történeti drámáknak van egy közös
ismérvük: ami ide tartozik, az mind -
irodalom.

De hát a történelem, a múlt örök varázsa
nemcsak az irodalmat ihleti meg, hanem a
szórakoztatóipart is. És így a történelmi
drámának már a múlt század elején
megszületett a maga folyamatos
bulvárvonulata. Ügyes mesteremberek
ontották a melodrámákat, a lovagdrámákat,
a gótikus rémdrámákat, az új-romantika
játékait, majd, a mai értelmű
bulvárszínjátszás kialakulásával, a történelmi
bulvárszínműveket. A XX. században
bekapcsolódott egyébként ebbe az
áramlatba az operett, a musical, a film, majd
a tévé is; Hollywood és nyomában a kisebb
filmcentrumok egy időben sorozatban
gyártották a maguk látványos kosztümös
giccseit, nagy emberek magánügyeiről.

Mára a képernyőn felújított Walewska
grófnő épp oly groteszkül naivnak hat, mint
a Walewska grófnő forgatásának idején egy
újromantikus darab, vagy Rostand-ék
korában egy Pixérécourt-fé-

le melodráma. Maguk a kortársak szük-
ségképp még nem érzékelhetik e meg-
közelítési módok avultságát, hisz a szerzők
sikerének épp az a titka, hogy az örök
giccset mindig a kortársi ízlés ügyesen
felszínes értelmezéséhez idomítják. Ily
módon a nagyközönség széles rétegeit
maradéktalanul ki is tudják elégíteni, ahogy
azt épp az Abélard és Héloďse kapcsán
egy amerikai kritikus meg-jegyezte: A darab
„az operettek, történelmi románcok és
háromzsebkendős Filmek családjába
tartozik. A kritikus kötelessége e ponton
lényegében véget is ér; azok, akik szeretik
az ilyesmit továbbra is rendíthetetlenül
szeretni fogják, akik meg nem, azok nem."

Ami pedig az igényesebbeket illeti : mivel
ők is a saját korukban élnek, kénytelenek
elismerni, hogy a dolog „briliánsan"

„virtuózul", de legalábbis „ügyesen" van
megcsinálva, mert ez - persze a műfaj
rangosabb képviselőinek esetében - a
keletkezés évtizedében többnyire igaz is. A
fanyalgókat legföljebb az vigasztalhatja,
hogy ha elég hosszú életűek lesznek, még
megérhetik, hogy ez a fajta virtuozitás is
kimegy a divatból, s egész más számít majd
bravúrosnak. Ki-nek jutna ma eszébe
felújítani például az Ahol tilos a szerelem
című Barrett-Browning-drámát, amely a
harmincas évek Abélard és Héloďse-
igényét elégítette ki, a maga korának
„legvirtuózabb" színvonalán? Pedig hát ez
a szerelmi románc, mely a zseniális
költőházaspárból csak a Nagy Szeretőket
vette tudomásul, egykor évekig vezette
világ-szerte a népszerűségi listát! Lám, jó
né-hány mai hatvan-hetvenéves, aki esetleg
a budapesti Nemzeti Színház néző-terén
annak idején elhúzta a száját, meg-

érhette ellenérzésének legtökéletesebb
igazolását - a műre borult teljes feledést!

Vajon azok után, hogy fentebbi elmél-
kedésemben oly tágra vontam a történelmi
dráma lehetőségeit - mi a biztosíték rá,
hogy az adott esetben nem tévedek, és
Ronald Millar Abélard és Héloďse-a nem
csatlakozik-e be mégis valamilyen jogcímen
az irodalmi értékű történelmi játékok
vonulatába? A próba elvégzése már-már
árnyékbokszolásnak minősülhet; illetlenség
is lenne belebocsátkozni, ha a darab nem
szerepelne parádés szereposztásban egyik
vezető színházunk műsorán, és ha nem
kapott volna további különleges súlyt attól
a körülménytől, hogy ez a pesti évadnak
mindössze második mai nyugati
bemutatója, és a tervek szerint sokkal több
nem is követi. Nos: e látványos szerelmi
románcnak nincs köze korunk--nak sem
nagyobb, sem kisebb problémáihoz;
haladás és maradás erőinek küzdelmét
ugyan a „pozitív" oldalról szemléli, de ez
ma már bulvárdarab esetében sem érdem,
hiszen elítélni egy barbár, brutális és
értelmetlen XII. századi egyházi
merényletet, melyet egy rokonszenves
szerelmespárral szemben követnek el ez
napjainkban a legkonformistább polgári
közönség szemében is magától értetődő.
(Már a XIX. század eleji melodrámákban is
a sötét őrgrófok voltak a gazemberek, és
soha nem az ifjú szeretők.) Ez persze elis-
merésre méltó írói hozzáállás rangot nem,
legföljebb útlevelet ad a darabnak: átléphet
abba a körbe, ahol továb-

Ronald Millar: Abélard és Héloise (Madách Színház). Abélard (Huszti Péter) kolostorban keres i
szere lmét . A fe jedelemasszony: Lázár Mária



bi esetleges érdemei kerülnek vizsgálat-ra.
Vajon vannak-e az Abélard és Héloďse-

nak ilyen egyéb érdemei, például olyan
izgalmas emberábrázolási vívmányai,
frappáns színpadi leleményei, melyek
kiemelnék a szórakoztató tömeg-cikkek
közül? Magam ilyet nem tudok benne
felfedezni. A szerepek csak látványosak, de
színpompás közhelyeket fércelnek eggyé,
ami legkönnyebben a kisebb szerepekben
érhető tetten. Gondoljuk csak meg: mi a
drámai funkciója a

legnagyobb súlyú mellékszereplőnek,
Gilles de Vannesnak? Mennyiben viszi
előbbre a cselekményt? Gyors elemzés
kimutathatja: semmivel. Ő a vérbő kö-
zépkori pap, aki öregecske-beteges lé-vén a
test bűnei közül már csak a kulináris
örömöket élvezheti; szövege sok, súlya
semmi, egy részletes szinopszis is
meglehetne említése nélkül. Nem csoda,
hogy Bessenyei Ferenc nem tehetett mást:
kiötlött - az írónál találékonyabb lévén -
egy tőle még nem látott fanyar, kicsit
torzan mosolygó állandó gri-

maszt. s ezzel van jelen a színpadon.
Argenteuil fejedelemasszonya lopva, de
köztudottan sűrűn néz a miseboros serleg
fenekére (a bevált recept szerint tragikus
pillanatokban ezzel egyben feszültséget is
old) - ez egyetlen jellem-vonása. (Igaz, ez
biztos poén: gyerek, kutya, fóka és
részeges ember - pláne részeges apáca! - a
Bahamáktól Buda-pestig mindenütt bejön.)
Vagy: menynyiben módosítja Héloise
magatartását vagy épp a cselekményt a
nagy hang-súllyal megírt és eljátszott
találkozás a bölcs Godric nővérrel? Godric
valóban bölcs, mert e kínos helyzetben lé-
nyegileg semmit nem mond; a szerző mégis
azt a látszatot kelti, hogy itt egy emberileg
nagy horderejű, dramaturgiailag pedig igen
jelentős találkozás zajlik le. (És ebben,
szerencséjére, mindent elhitetni képes
cinkosra talál: Dayka Margitra, aki,
hasonlóan a fejedelemasszonyt alakító
Lázár Máriához, né-hány életrajzi adat-
jellembeli klisé, illetve egy külsőséges
szituáció koordinátáinak metszőpontján
mágneses drámai teret létesít.) Es ugyan mi
szükség van Clairvaux-i Bernátra? Aki a
nézők közül nem hallott róla - értetlenül
hallgatja zord maximáit; aki ismeri nevét,
annak legjobb esetben imponál, hogy íme,
megjelent ő is. Életrajzi giccsfilmek so-
rából ismerjük ezeket a „gigászi kortár-
sakat", akik jól megválasztott statiszták
által megelevenítve öncélúan, csak ha-
táskeltés okából vonulnak fel, ki-ki egy-
egy villanásra.

Ebben a drámában tulajdonképpen három
ember játszik: Abélard, Héloise és Fulbert.
Hármójuk szembenállásából esetleg
születhetett volna egy érdekes, fojtott,
modern kamaradráma, melynek hangsúlya
a köztük feszülő komplex, sokszálú és
feloldhatatlan konfliktuson van. Nem
véletlen, hogy Koltai János kitűnő alakítást
nyújt, számomra a legjobbat az egész
előadásban; persze könnyebb dolga volt,
mert rövid jelenéseiben mindig volt
funkciója, törekvése, akarata (mert mit akar
Gilles de Vannes? Mit akar a
fejedelemasszony? Mit Godric nővér és mit
- a nem véletlenül ugyancsak igen jó
Guilbert-Tímár Béla kivételével - a többi
epizodista hada)); és épp mert a szerep igen
célszerű és viszonylag rövid, nem terheli
annyi fölösleges ballaszt, álpátosz, üres
teatralitás, mint amennyivel Abélard és
Héloise alakítóinak meg kell küzdeni. A
két főszerep első pillantás-ra hálásnak
tetszik, mert azt ígéri: konk-

Ronald Millar: Abélard és Héloise (Madách Színház). Héloise (Piros Ildikó) Godric nővértől
(Dayka Margit) kér tanácsot



Abélard és Héloise, a halhatatlan szerelmesek: Huszti Péter és Piros Ildikó (Iklády László felvételei)

rét objektív feltételekhez kötött, konkrét
szubjektum determinálta egyszeri, ki-vételes,
jelentős személyekről van szó. Am hamar
kiderül: Millar színpadán Abélard és Héloise
nem többek, mint a halhatatlan szeretők
sokadszor látott sémái, akik végigsodródnak
egy festői sztorin, de csak az események
érdekesek - ily módon már csak a napi hír
szintjén -, ők maguk nem. Voltaképp 6k is
csak hollywoodi ízű hírességek, csak nem
statiszták, hanem sztárok alkatára szabva.

Mert hát Ronald Millar nem művészi
kamaradrámát akart írni, hanem nagy,
látványos kasszadarabot. Hogy ez végül
sikerült-e neki, nem tudom. A kül-földi
kritikák egyértelműen kedvezőt-lenek; de
ettől még - tudjuk - a közönség
pártfogásába vehette. Kivált, mert az angol
s az amerikai előadás különleges vonzerővel
is rendelkezett: mint azt nagy előzetes
hírveréssel köz-hírré tették. meztelenül
lehetett látni benne (igaz, csak hátulról és
majdnem sötét színpadon, mert azért ez
mégiscsak bulvár és nem avantgarde I) a
gyönyörű Diana Rigget, erőteljes
naturalizmussal nyújtották el a korbácsolási
jelenetet, és a kasztrálás is nyílt színen
zajlott, egy kísértetiesen sejtelmes balett-
pantomim formájában. Mindenesetre: ha az
elő-adás közönségsiker lett - és ha az lesz
nálunk is ez se angolszász, se magyar földön
nem épp a közízlés legjobb tendenciáit
erősíti. A színpad feltehetően

ott is, nálunk mindenképp egy Verdi-opera
nem épp korszerű 'előadásának légkörét
árasztja, csak hát Verdi zenéje nélkül.. A
sűrűn. vonulgató apácák és szerzetesek csak
üresen dekoráló kulisszák; drámai
funkciójuk nincs, hiszen, be sincsenek
avatva, fogalmuk sincs, miről s kiről szól a
darab. Igaz, jelenlétük tudatja a nézővel,
hogy olyan korban járunk, mikor az
egyháznak nagy volt a hatalma, és
mindenütt jelen volt; de hát, mint már
utaltam rá, ez a fajta antiklerikalizmus ma
már ismeretterjesztésnek sem 'elegendő. A
lényeg a duettekben és tercettekben zajlik,
de jobba-dán csak librettószínvonalon.
Mert árulkodó a nyelvi megformálás is. Íme
néhány szemelvény. „Héloise: Hát bűn a
házasság? - Gilles: Nem bűn. Csak
tévedés." - „Abélard: Ki tömte mindezt a
zagyvaságot a fejedbe? - Héloise: Te." -
„héloïse: Ez leírhatatlan. Mint-ha 'egy új
érzelmet találtunk volna ki." - „Héloise:
Kedvesem, valahányszor elmégy, az élet
megtelik halállal, de ha visszajössz, ismét
boldogok leszünk."* Stb., stb. Ez bizonya
mesterember józan, száraz, célszerű prózája
- s nem az ihletett drámaíró szava, egy
művészé, aki halhatatlan és szellemi
súlyukat tekintve is kivételes figurákat akar
szín-padi életre kelteni. Elismerően legföl-
jebb a szerkesztésről szólhatunk, mely

* Az angol eredeti nyersfordítása - Sz. J.

ha nem is virtuóz, ha nem tartalmaz is
semmiféle technikai meglepetést, de
szakszerű és biztonságos; ügyességét
dícséri, hogy többnyire sikerrel leplezi a
jelenetek élő- és állóképszerűségét, a
szereplők funkciótlanságát, és mozgal-
masságával. a drámaiság látszatát mímeli.
De hát ez ebben a mesterségben a szakmai
minimum, és Ronald Millar megüti ezt a
mércét.

*

Mindez korántsem elmarasztalása sem
Kerényi Imre rendezésének, ,sem a sze-
replők, elsősorban a két főszereplő, Huszti
Péter és Piros Ildikó játékának. Ez nem az a
fajta darab, amelyben több-féle értelmezési
lehetőség rejlik, és a szívünk szerinti
elmulasztását .számon lehetne kérni az
előadáson. Ha a szín-ház fölvállalta a
darabot - körülbelül így lehetett, így kellett
eljátszani, és mondandóm. lényegét
gyengíteném, ha most azon kötözködnék:
miért nem vonul az egyházi statisztéria
kicsit frissebben, vagy miért indít Huszti a
szkeptikus, de mégis csupa energia világfi
intellektuel sugalmazása helyett egy adagnyi
olyan fátyolos, lemondó dekadenciával,
amelynek kibontása csak a későbbiekben
válik indokolttá?

De mondom, nem ez a lényeg. Magam, a
megfelelő műsorpolitikai arányok
figyelembe vétele esetén, koránt-sem
vagyok ellensége a bulvárműfajnak,.



A közönség igényli, a művészek számára
élvezetet is, tanulságokat is nyújthat, a mai
színház, összképét tekintve, nem lehet
meg nélküle. De hát amilyen bajban
vagyunk, ha színvonalas, jelentős, nekünk
szóló külföldi drámákat keresünk, olyan
könnyű a helyzetünk a bulvárral: a kínálat
nagy és változatos. Jó lenne hát, ha a
műfajt megillető helyre olyan
reprezentánsokat keresnénk, amelyek
valamilyen minőségben kiválnak az
átlagból, és a maguk szerényebb eszkö-
zeivel, de egy korszerűbb ízlést, kultúrát
szolgálnak. A mai ember problémáihoz
például a bulvár is hozzá tud szólni; a
maga módján a bulvár is terjeszthet egy
fanyarabb, karcosabb, ironikusabb,
játékosabb látásmódot, értékek és
jelenségek reálisabb szemléletét vagy - és
ez sem megvetendő - egy a köznapinál
kihegyezettebb, frissebb nyelvi kultúrát.
Minderre sorolhatnám a példákat, Viktor
Rozovtól Marcel Achard-on, Neil
Simonon át Robert Boltig vagy Alan
Ayckbournig (bár pontosabb lenne, ha
nem annyira szerzőket, mint inkább egyes
műveiket 'említeném).

És nem utolsósorban: az igazán jó
bulvár nem akar többnek látszani, mint
ami. Az Abélard és Héloďse-típusú művek
legfőbb baja ugyanis az, hogy nagy-
szabású külsőségeikkel, érzelgősségük-kel,
pátoszukkal, önmagukat - legalább-is
látszólag - halálos komolyan vevő
előkelőségükkel jelentős nézőrétegekben
azt a tévhitet gerjesztik, hogy valamiféle
felemelő, magasrendű irodalmi-színházi
élmény részesei lettek. Ronald Millar soha
nem kacsint ki szereplői mögül, műve
hézagtalan egység, sehol egy rés, amelyen
át XX. század végi író társalog XX. század
végi nézővel; ez a típusú mű maradéktalan
átélésre csábítja azokat, akikben ez a
készség megvan. S akikben megvan : a
közönség legkonzervatívabb ízlésű rétege.
Magunk, legjobb, legkorszerűbb
törekvéseink alatt vágjuk a fát, ha ilyen
maradéktalanul a kedvükben járunk.

Ronald Millar: Abélard és Héloise (Madách
Színház)

Fordította: Vajda Miklós, zene: Petrovics Emil,
rendező: Kerényi Imre, díszlet: Szinte Gábor,
jelmez: Hruby Mária.

Szereplők: Huszti Péter, Piros Ildikó, Bessenyei
Ferenc, Koltai János, Lázár Mária, Dayka Margit,
Kalocsay Miklós, Tímár Béla, Szalay Edit, Árva
János, Garics János, Nagy Anna, Papp János,
Kelemen Éva, Hegedűs Erzsi, Menszátor
Magdolna f. h., Hűvösvölgyi Ildikó f. h., Kádár
Flóra, Policsányi Olga, Cs. Németh Lajos,
Gyabronka József f. h., Pogány György f. h.,
Bányai János.

BREUER JÁNOS

Felújítás kérdőjelekkel

A Don Giovanni az Operában

Szerencsésnek vagy boldogtalannak tart-
sam-e Operaházunkat, hogy úgy újította
fel a Don Giovannit - továbbra is Don
Juan címmel, őrizve a német
operaszínpadokról átszármazott rossz ha-
gyományt - mintha magyarországi
bemutatóra készült volna fel? Van, hogy
szerencsés az ilyen konstelláció. Olykor
használ a műnek, ha a felújítás
bemutatószámba megy, ha minden énekes
- vagy mondjuk: szinte valamennyi művész
- először találkozik szerepével,
elfogulatlanul, előítéletek nélkül, s a
darabbal, a darab ürügyén valami teljesen
újat mondhatnak el az előadás
megteremtői. Most, a Don Giovanni új
bemutatásakor azonban nyilvánvalóan a
kényszer szülte ezt az „előnyt", hiszen az
együttes nagy Mozart-énekes gárdájából
szinte senki nem aktív már, illetve,
pontosabban szólva, e művészek többsége
nincs is már az élők sorában. Ezért hát a
világ legfiatalabb Don Giovannija került
színre most Budapesten, már ami a
közreműködők átlagéletkorát s ezzel
együtt művészi tapasztalatát illeti.

Az előadás valóban tökéletesen kü-
lönbözik mindattól, amit korábban a Don
Giovanni nálunk jelentett. S ki-váltképp
különbözik attól, amit a társulat Mozart
zenéjével Tóth Aladár ihletett
igazgatásának korszakos évtizedében
teremteni tudott. Most, ezen a be-mutatón
temettük el végérvényesen és
visszafordíthatatlanul azt a tradíciót,
amelyet olyan színházi-zenei zseni te-
remtett meg, amilyen Otto Klemperer
volt, vagy Nádasdy Kálmán és Oláh
Gusztáv. De eltemettük azt a távolabbi
tradíciót is, amelyet a múlt században
rövid ideig nálunk főzeneigazgatóskodott
Gustav Mahler alapozott meg. Akkor
teljes joggal mondta Brahms, hogyha jó
Don Giovannit akar látni, Budapest-re jön.
Ha ma élne, ezt aligha mondaná.

Az előadás kimondatlan vezéreszméje,
hogy teljesen különbözzék a korábbiaktól.
A rendezésnek - Békés András munkája -,
a rendezői felfogást kiszolgáló
színpadképnek - Forray Gábor tervezése -
és a zenei vezetésnek - Erdé

lyi Miklós betanítása - egyaránt ez a
legfőbb vágya. De vajon feltétlenül
szükséges-e kísérletezni olyan területen,
ahol korábbi megoldások nem vesztették
érvényüket, sőt sokkal meggyőzőbb,
igazabb és teljesebb képet adtak az al-
kotásról?!

Nagyon szomorúan fogalmazom meg
ezt a kérdést, hisz rég vártam olyan iz-
galommal, örömmel operaprodukciót,
mint most a Don Giovannit. Azt az operai
remeket, amely valóban nem hiányozhat
egyetlen rangos együttes műsoráról sem,
amelyet minden nemzedéknek ismernie
kell, s amelyet immár jó pár éve nem adtak
Operaházunkban.

Nem hiányozhat, hiszen egy úgynevezett
„örök emberi" téma legtökéletesebb
művészi megfogalmazása. „Örök emberi"

persze annyit jelent, hogy a téma
körülbelül 2500 éve él Európában, a régi
Hellász teremtette meg, mint majdnem
mindent, ami kultúránkban emberi és
örök. Úgy gyanítom, annak a nagy
megrázkódtatásnak, társadalmi
átalakulásnak köszönheti a Don Giovanni
a születését, amely a matriarchátusról a
patriarchátusra, a poligámiáról a
monogámiára való áttéréssel járt. Vagy
nem Zeusz az első „Donzsuán"? nem az ő
példáját követi a kikapós Jupiter meg
Wotan is? A középkor szigorú - legalábbis
papíron zord - erkölcsei átalakították a
figurát Kékszakállá, a népi fantáziában
pedig, európai ér-vénnyel és kiterjedéssel
Zajgó Mártonná (Mónár Anna-ballada).
Zeuszhoz pedig - aligha tudatosan - a
reneszánsz igazította ismét e vitális alakot.
Don Juan már bizonyára hosszú ideje élt a
né, i színjátszásban, amikor a 17. század
első harmadában szabályos színdarabba
ágyazta Tirso de Molina spanyol szerzetes.
Így élt később is, hiszen a commedia
dell'arte repertoárjában még le-jegyzett
formában is fennmaradt (egy ilyen, leírt
rögtönzésvázlatot közread A. K.
Dzsivelov A commedia dell 'arte című
jeles színháztörténeti munkája. Gondolat
Kiadó, 1962), s bécsi színészek is
improvizáltak a Don Juan-témára, úgy
farsang idején. Mire a librettó 'Mozart
kezéhez jut, hősünk már az ope-
raszínpadon is szép pályafutást tudhat a
magáénak.

A Don Giovanni előadóinak három
évszámra szüntelen emlékezniök kell:
Mozart Figaro házassága 1786; Don

Giovanni 1787; francia forradalom 1789.
Mozart operaszínpadán 1789 víz-választó,
ami ezután következik - Cosí


