
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.
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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



fan tutte, Varázsfuvola -, már igen bo-
nyolult viszonyban áll a forradalom előtt
alkotott zenedrámai művekkel. Egy előadás
recenzeálása nem szolgálhat ürügyül
operatörténeti fejtegetések számára, ez
túlságosan eltávolítana eredeti célunktól.
De hadd ajánljam az olvasó figyelmébe,
hogy a Figaro grófját a nevetségessé válás
pusztítja el, a Don Giovanni „grófját" -
címszereplőjét - a kénköves pokol. Két év
múlva pedig rövid úton lefejeznék.

A Don Giovanni egy másik kulcs-
mozzanata, amelyre a színlapon maga
Mozart hívja fel a figyelmet, a műfaji
meghatározás: dramma giocoso. Magyarul:
„Szörnyű víg tragédia"!, s nem véletlen
műve, hogy az idestova kétszáz esztendős
operát legjelentősebb méltatóinak többsége
éppen Shakespeare-rel hozta kapcsolatba,
azzal a hatalmasra felfokozott drámai
világgal, amely Shakespeare alkotásainak
sajátja. A Don Giovanniban tehát éppúgy
élet és halál sorsdöntő, hatalmas kérdéseiről
van szó - mégpedig nem időtlenül, kor-
talanul, hanem éppen 1787-ben! -, akár
például Shakespeare ugyancsak nem időtlen
és kortalan Hamletjében.

A legfontosabb közléseket természetesen
a zene, a partitúra tartalmazza. Hogy ez a
mű milyen hatalmas indulatok, milyen óriás

jellemek ütközéséből épül fel, hogy miféle
színekben tündököl, hogy mit jelent a
„dramma" mellett a „giocoso", azt a kotta,
bizony, el-árulja. Aligha lehet kétséges,
hogy eb-ben a műben óriásalakok, óriás
szenvedélyek csapnak össze, emberi
indulatok sokezer voltos ívfénnyel
szikráznak fel. Hatalmas ívekben
bontakoznak ki ellen-tétes, végtelen
művészi pontossággal megrajzolt zenei
karakterek. Nehéz színekben tündököl ez a
muzsika: bíbor és arany az alaptónusa, vagy
fényárban úszik, vagy feketén örvénylő, de
mindenképp nagyon kontrasztos, és a
színpadon is hirtelen váltások tömegét
igényli.

A felszabadulás után ezt a legújabbat két
Don Giovanni-felújítás előzte meg.
Mindkettőt Nádasdy Kálmán rendezte, Oláh
Gusztáv díszleteiben. A régebbi rendezés
Tóth Aladár első igazgatói évadjának
kimagasló eredménye volt, 1947 tavaszán,
az újabb, 1956 tavaszán, az utolsó
produkciók egyike volt, amelyet a társulat
Tóth Aladár igazgatása alatt létrehozott.
Szellemében mindkét beállítás mélységesen
mozarti volt, minden gesztusa a zenéből
indult ki, s a ze

néhez érkezett el. Az 1947-es produkció
olyan újítással is szolgált, amely ma már
ugyan szcenikai közhely, de akkor távolról
sem számított annak: Oláh el-bontotta a
rivaldát, a nézőtér irányába jó két méterrel
megtoldotta a színpadot, s ezzel mintegy
elbontotta azt a bizonyos „negyedik falat",
szorosan be-kapcsolta a nézőteret a
történésbe. S ez nem formajáték volt vagy
dekoráció, mert Nádasdy bejátszotta,
bejátszatta énekeseivel ezt a
megnövekedett teret, amelyet egyébként
hatalmas aranyló keret foglalt egységbe.
Igen: arany! Részleteiben jobban
emlékezem az 1956-os rendezésre, hisz az -
bár romjaiban csupán - néhány évvel
'ezelőtt még látható volt. Ezt a rendezést a
darab emberi viszonylatainak tökéletes
kimunkálása jellemezte, igazi nagyság,
fények és ár-nyak félelmetes játéka - játék,
a szó minden értelmében.

Nem állom meg, hogy ne idézzem az
esztéta Tóth Aladár operakritika álruhájába
öltöztetett, 1939-ben leírt véleményét a
darabról, annak buktatóiról, bár ő csupán
egyetlen új szereplő teljesítményének
elemzése révén fejtette ki nézeteit: „Donna
Anna szerepében ez alkalommal
mutatkozott be először Operaházunk kiváló
fiatal művésznője, Osváth Júlia. Új szerepe
kétségkívül egyike a legnehezebbeknek, sőt
legproblematikusabbaknak az egész
operairoda-lomban. Nehézzé maga Mozart
tette ezt a szerepet, már csak azáltal is,
hogy szabadon szárnyaló zenedrámai fantá-
ziája benne az énekhang koloratúráktól
csillogó érzéki varázsától és bensőségesen
elmélyült zenei szépségétől a legforróbb,
realisztikus drámai kifejezésig egész
szerepkörök formagazdagságát sűrítette
össze. Hogy azután az alakítás nemcsak
nehéz, hanem problematikus is legyen:
arról gondoskodtak a Don Juan magyarázói
és rendezői. Kezdve a romantikus
értelmezésen (mely szerint Donna Anna
tulajdonképpen Don Juanba szerelmes),
egészen a neoklasszikus modern ötletig
(mely Donna Annát mint ifjú lánykát,
»lírai« kontrasztként állítja szembe Donna
Elvirának, a szenvedélyes asszonynak
»drámaiságával«) - magyarázatok és
belemagyarázások egész sora ejtheti
zavarba a szerep alakítóját.

Biztos kalauzunk azonban a találgatások
útvesztőjében maga a Mozart-muzsika.
Nem tévedhet el sohasem az a művész, aki
a da Ponte-librettó színpadi alakjának igazi
értelmét a mögötte ködlő mítoszok és
köréje szövődő lé

lektani okoskodások helyett egyedül a
partitúrában keresi. Mert egyedül az a
fontos és lényeges: milyen élettel töltötte
be, milyennek képzelte maga Mozart a
szövegkönyvben vázolt drámai alakot.
Erre pedig világos, teljes választ ad a
Donna Annát jellemző grandiózus mu-
zsika. Milyen erővel csap ki ebből a ze-
néből az a hatalmas, de nemes szenvedély,
melyet Don Juan démona ráz fel egy
büszke fiatal lány lelkében, melyben ezért
az egész opera tragikus alap-pátosza
visszhangzik. Milyen drámai
feszültségben tartja ez a szenvedély a szín-
padi alakot a harag, a bosszú, a részvét és
fájdalom gazdagon változó, ezernyi
életteljes árnyalattal jellemző recitatí-
vóinak, áriáinak, duettjeinek, együtte-
seinek során! De ennek a szenvedélynek
viharában ott bujkál valami mély és
bensőséges líra, egy tiszta szerető szív
muzsikája, mely olykor derült, szelíd
égboltként kandikál ki a harag, a bosszú, a
fájdalom megszakadozó felhői mögül. És
ahogy Don Juan sorsa a tragikus
beteljesedésbe fordul: ez a líra kibontja
szárnyait. Az utolsó áriában a szenvedély
lázas feszültsége felenged, a tisztult
érzelem bensőséges harmóniájában
oldódik meg, hogy végül a fináléban a
mozarti idealizmus megváltó hatalmával
emelje fel és tegye teljessé Donna Anna
alakját. Ha az énekesnő a mozarti hangok
szellemében színpadi alakításával meg
tudja ragadni ezt a szenvedélyt és ezt a
lírát, ha meg tudja rajzolni a szenvedélyes
feszültségnek és a lírai felengedésnek ezt a
hatalmas drámai ívét: akkor feladatát már
megoldotta."

Tóth Aladár cikke egyetlen figura
összetettségét, bonyolultságát elemzi, a
darab teljes viszonylatrendszerének ve-
tületében. A most megszületett új elő-adás
ezzel az elemzéssel adósunk maradt.
Mintha csak az lett volna létre-hozóinak
tézise: a Don Giovanni titkai
megfejthetetlenek, tágas ívbe, egységbe
nem foghatóak, a valóság ábrázolása
ebben az alkotásban szaggatott, töredékes,
mutassunk fel hát néhány mozaik-kockát,
tört cserépdarabot, hátha a néző-hallgató e
töredékekből rekonstruálja majd a nagy
egészet, ahogyan a tudós régész egy antik
korsó előásott füléhez hozzáképzeli a
teljes edény körvonalait.

Csakhogy ezt az asszociációsort az
előadás nem váltja ki! Ami fent, a szín-
padon énekben-játékban nem történik meg,
az nem történhet meg lent, a né-



zőtéren sem. Ami széttört, azt a néző tu-
data atomizáltságában érzékeli, összeil-
leszteni nem tudja. Ez a felújítás egyik
legnagyobb hibája.

Már a színpadkép is mozaik; barokk
színház törmeléke az a két félkörív,
amelynek elforgatásával különböző já-
téktereket kap a rendező. A díszlet
alapszíne valami meghatározhatatlan,
halotti sárgásbarna; a színpadon szemet
ingerlő félhomály uralkodik, azaz nincs
sem igazi fény, sem igazi sötétség, pedig a
darabban mindkettőre vagy legalábbis
mindkettő érzetére szükség van. Az
Operaház színpada közismerten tágas.
Most azonban sikerült megoldani, hogy
olykor nem férnek el rajta a szereplők, a
két forgó félkörív annyira leszűkíti a
bejátszható teret. Az I. felvonás fináléjának
nagy báli jelenetében hat énekes szorong, s
a három, merőben különböző zenei réteget
megszólaltató báli zenekar oly szűkösen
közel muzsikál egymáshoz, hogy amit a
muzsikuscsoportok játszanak, tökéletesen
egybefolyik. A bujkálás, rejtőzés,
felismerés játéka teljesen megoldatlan és
megoldhatatlan a II. felvonás
szextettjében. Viszont a legtágasabbra
nyílnak szét a kagylók Donna Anna II.
felvonásbeli áriájában, amely voltaképp -
mint majd' minden ária a darabban -
„függöny előtti" vallomás kellene hogy
legyen.

Külön probléma a függöny! A Don
Giovanni egy-egy felvonása olyan zenei-
drámai egység, amelyet a színpadi nagy-
függöny részekre, szeletekre nem tagol-hat.
Most azonban vagy öt ízben mégis
leereszkedik, mert a nyíltszíni változások
nem oldhatók meg. Ez a kényszerű
megoldás viszont széttöri a felvonások
ívét, s teljesen nyilvánvaló, hogy nem belső
tagolásként engedteti le Békés azt a
függönyt, hanem mert az adott díszletekkel
a nyíltszíni változás néhány helyütt nem
oldható meg.

A színpadi és zenei megformálás egy-
aránt problematikussá teszi a mozarti
karaktereket. A figurák egyszerűen mást
jelentenek, mást mondanak, mint a par-
titúra. Az igazi nagyság egyedül a cím-
szereplő, Melis György alakítását jellemzi.
De ő sem tudja legjobb Don Giovanniját
nyújtani, mert ehhez partnerekre lenne
szükség. Olyan Donna Annára, amilyennek
az alakot Tóth Aladár jellemezte, s amely
ideáltól Horváth Eszter - méltóság, drámai
erő és meg-győző líraiság híján - igen távol
áll; egy valóban lírai Octavióra, érzelmes
éne-

kesre - Berkes János nem ilyen - egy
haragvó, indulatos Donna Elvirára, aki
kétségtelenül nem az az elesett, törékeny
és kiszolgáltatott nőalak, amilyennek
Sudlik Mária ábrázolja. Sudlik éne-két
hallgatva mindinkább megbizonyosodtam
afelől, hogy az ő igazi szerepe Donna
Anna lett volna ebben a darabban.
Szüksége lett volna Melisnek egy igazi
Leporellóra, aki mégiscsak több annál a
cirkuszi pojácánál, mint amilyenre Várhelyi
Endre éneke-játéka át-formálta. Végül, egy
valóban félelmetes kormányzóra, olyan
kőszoborra, aki Don Giovannit valóban a
pokolra tudja taszítani. Szalma Ferencnek
ezt nem hisszük el. Hogy a paraszti
szerelmespár alakítói - Kalmár Magda
(Zerlina) és Bordás György (Masetto) -
értik és érzik feladatukat, az csupán még
kirívóbbá teszi a drámát mozgató többi
nagy szerep betöltetlenségét. (A
megjegyzések az első szereposztásra
vonatkoznak. A második szereposztást
nem láttam.)

Békés András legjobb operarendezőink
egyike, megfelelő színpadi-zenei rutinnal
rendelkezik (a szó legjobb értelmében
mondom ezt), egyszerűen ért-hetetlen,
hogy miért nem hallotta meg a Don
Giovanni partitúrájának üzenetét. Hisz oly
világos - és nagy elődei oly egyértelművé
tették Operaházunk színpadán -, hogy
miről van szó. Egy-értelművé, hogy a
szereplőknek kell elhinniök Don Giovanni
cselvetéseit, s nekünk, nézőknek
érzékelnünk, hogy mindez csel. Ha mi, a
nézőtéren úgy érezzük, hogy Don
Giovanni az I. fel-vonás duettje után
tüstént oltár elé vezeti Zerlinát, alapjaiban
értjük félre a címszereplő karakterét s a
darab vala-mennyi mozgatórugóját.

Aki a zenét hallgatja, az előtt világossá
válik, hogy a szereplők bizonyos dolgokat
a világ minden kincséért sem tehetnek
meg. Elvira - igazi Donna ő! - nem ülhet le
a földre Leporello mellé, miközben az a
Regiszteráriát énekli, hogy
vetélytársnőinek névsorát „örök" női
kíváncsisággal tanulmányozza. Mennyire
igaza volt Nádasdynak abban is, hogy

Elvira végig sem hallgathatja a
Regiszteráriát, hisz az méltóságán aluli.

Aki a zenét hallgatja, az meglátja a
lobogó lángot, amely a II. felvonás
szextettjének zenekarában gyűlik ki,
Donna Anna és Don Octavio színre lé-
pésekor. Itt egy Mozartnál ritka hang-
nemváltás után a Don Giovanni kettős
alaphangnemében szól a muzsika, a

trombiták hangszíne már-már képszerűen
ábrázol fáklyafényt. De nem! most az
énekesek egyszerűen tovább sétálgatnak
abban a lehetetlen díszletben, mintha a
zenében mi sem történt volna.

Aki a zenét hallgatja, tudja, hogy Don
Giovanni pokolra szállása egészen kivé-
teles tragikus csúcspontja az egész ope-
rának. Ide vezet minden, ami csak történik
a darabban. Ha ez a jelenet nem
megrendítő, visszamenőleg is súlytalanná,
kisszerűvé válik minden előzmény. Nos, a
színpadi technika tönkrement, az
Operaház süllyesztői nem használhatók.
Elég nagy baj ez, de nem menti fel a
rendezőt annak kötelezettsége alól, hogy a
pokolra szállás „élményét" érzékeltesse.
Néhány fáradt lámpa pislogó fénye valami
cizellált, míves, esztétikus pokolra utal,
majd Don Giovanni s a Komtur kéz a
kézben kisétál a darabból (bal hármason,
ha nem tévedek).

Ez az egész előadás pontatlanra és ki-
csinyre sikerült. Megértem a bemutatót
vezénylő Erdélyi Miklóst, hogy - bár téves
úton - maga kívánta megteremteni a teljes
zenedráma világát, és sok helyütt olyan
polarizált, túlságosan gyors vagy éppen
lassú tempókkal kívánta felrázni a
színpadot s a közönséget is, amilyen
tempóban egy-egy meghatározott részlet
már elveszíti eredeti jelentését, zenei
karakterét, átalakul, mássá lesz.

Egy szó, mint száz: a Don Giovanni
felújítása balul sikerült. A darab szálait
összekuszálta egy mindenáron - akár a mű
árán is - újat mondani akaró rendezői
elképzelés. A fiaskónak azonban nem
egyetlen oka ez. Zeneileg szakadt meg egy
előadói hagyomány. Operaházunk fiatal
gárdájának tehetségéhez szó nem férhet,
hisz ez a gárda nemcsak itthon nyújt
kiválót, de szívesen - sajnos, túlságosan is
szívesen - látott vendége az európai
operaházaknak. De ezek a jó vagy éppen
kiemelkedő képességű fiatalok talán soha
nem hallották Mozart-szerepben Székely
Mihályt, Rösler Endrét, Báthy Annát,
Gyurkovics Máriát, Osváth júliát. Annak
idején, 1939-ben Osváth Sándor Erzsitől
vette át Donna Anna szerepét. Idézett
cikké-ben Tóth Aladár hangsúlyozza is e
tény fontosságát. De kitől vette, kitől
kapta Horváth Eszter Donna Annát,
Berkes János Octaviót, Sudlik Mária
Donna Elvirát? A kérdés szónoki, a szerep
hagyományát egyik énekes sem elődjétől
kapta örökül.



S itt most nemcsak egyetlen produk-
cióról van szó. Bár már önmagában az is
meggondolkoztató, hogy új rendezés, új
színpadkép Operaházunkban tíz, de
inkább tizenöt évig él, akár jó, akár rossz.
Ha tehát a Don Giovanni elő-adása
megmarad olyannak, amilyennek a
bemutatón láttam, ha korrekciókra nem
lesz lehetőség, egy fél emberöltő
operalátogatói kapnak téves képet az
operairodalom kimagasló csúcsteljesít-
ményeinek egyikéről. Márpedig az operai
nagyüzem átrendezést nemigen tesz
lehetővé.

De, mondom, nemcsak erről az egy
produkcióról van szó, hanem Mozart
operáinak sorsáról általában. A hatvanas
évek elejétől megy végbe az a folyamat,
amely a Mozart-repertoár össze-omlását
eredményezte. Első figyelmeztető jele e
szomorú folyamatnak a - mindmáig
játszott - Varázsfuvola, bár abban,
felújításakor még részt vett a nagy Mozart-
gárda néhány kiválósága is. Újabb jel

Gardelli zeneileg félreér-tett Figarója volt.
Majd egy meglehetősen problematikus
Szöktetés, s most, íme a Don Giovanni!

Igaz, közben szerencsés csillagzat alatt
született egy új Cosí fan tutte, de ez,
önmagában nem elegendő. Ha korábban,
a Tóth Aladár-éra legfőbb jelszava az volt,
hogy a Mozart-előadásoknak példás
színvonalon kell állniuk, a hatvanas
években a fő figyelem századunk
operairodalmára - s benne az új magyar
opera megteremtésére, majd a XX. századi
orientáció megőrzésével a Wagner-
repertoár kiépítésére - fordult. Mindez
tiszteletet parancsoló, hatalmas
erőfeszítést követelt, de mégsem

nyugodhatunk bele minden további nélkül
Mozart-repertoárunk szétzilálódásába.
Alapvető zenei szükséglet, hogy ezek a
remekművek méltó előadásban kerüljenek
színre. S a Don Giovanni minden korábbi
intő jelnél
nyomatékosabban figyelmeztet arra,
hogy sürgős cselekedetekre van szükség.

Mozart: Don Juan (Magyar Állami Operaház)

Szöveg: Lorenzo da Ponte, fordította: Ober-

frank Géza, rendező: Békés András, díszlet:

Forray Gábor, jelmez: Márk Tivadar, táncok:

Barkóczy Sándor, vezényel: Erdélyi Miklós,

Borbély Gyula.

Szereplők: Szalma Ferenc, Bódy József,

Horváth Eszter, Sass Sylvia, Kelen Péter, Berkes

János, Melis György, Miller Lajos, Sudlik Mária,

Rohonyi Anikó, Várhelyi Endre, Gáti István,

Széki Sándor, Bordás György, Kalmár Magda,

Kincses Veronika.

RÓNA KATALIN

Mi lesz veled, zenés
színház?

Az elmúlt néhány évben aligha hallhattunk
színházi életünkben több vitát, több
gondterhelt kérdést, mint ami a zenés
színházat körülveszi. Prózai sikert vagy
kudarcot követő lelkesedés-fanyalgás
ritkán ért fel azzal a sok szenvedélyes
összeütközéssel, amely a musicalek, a
zenés produkciók körül támad, alkalomról
alkalomra. Az Operettszínház helyzete, az
operett műfajának kérdései lényegében
rendeződtek: a klasszikus operettek mellett
bemutat néhány világ-hírű musicalt, egy-
egy új magyar zenés játékot. Sikerrel,
félsikerrel - lényegé-ben kiválasztott
közönségének, a népszerű daljátékok
kedvelőinek nyújtva többé-kevésbé
egyenletes műsort.

A probléma másutt van. A fővárosi
prózai színházak a már bevett vidéki
színházi konstrukcióhoz hasonlóan, egy-re
gyakrabban tűzik műsorukra az általuk
musicalnek vélt vagy musicalesített
darabokat. Egymás példáján felbuzdulva,
az Operettszínház mellett egyre több a
zenés műveket is játszó prózai szín-ház.
Musical lesz a harmincas évek történelmi
színművéből, musical a XIX. századi
költészetből, musical a népszín-műből és a
felszabadulási emlékdrámából.

Ezzel pedig már a zenés színház prob-
lémáinak közepén vagyunk. Felvetődik a
kérdés, hová tolódott cl a néhány évvel
ezelőtt még időszerűnek tartott zenés
színház. Mivé lett az igyekezet, amellyel a
Kulturális Minisztérium musicalpályázata
indult? A feleletet legegyszerűbben a
nyilvánvaló kiinduló-pontról kapjuk meg.
Mindenekelőtt nézzük meg, melyek is a
most „futó" musicalek, melyek közös
sajátságaik, eltéréseik. Madách Színház: A
murányi kaland, Szegedi Nemzeti Színház,
Fővárosi Operettszínház: Egy fiú és a tün-
dér, Szolnoki Szigligeti Színház: Liliom-fi,
Fővárosi Gyermekszínház: Pro urbe. Az
első hármat azonnal egy nevezőre
hozhatjuk - még akkor is, ha majd a
részletes elemzés több változatot mutat:
múlt és e század eleji színpadi alkotások
korszerűsítése, esetleg áldolgozása a zene
segítségével. Ezek a zenésített vál-

tozatok semmi esetre sem tekinthetők
drámai hagyományaink ápolásának, sok-
kal inkább a szellemi készenlét hiányának.
Annak az egyre inkább elharapódzó lusta
színházi gyakorlatnak, amely megelégszik
a korszerűsítgetésekkel, az
alakítgatásokkal az élő, a valóságos mo-
dern színház helyett. Annak a feladat-
egyszerűsítésnek, amellyel akkor szoktak a
színházak élni, ha „lazítani" kívánnak, ha
látványos mozgással, zenével, tánccal,
énekkel, gazdag kosztümökkel dúsított
produkciókkal akarják helyettesíteni az
igényes színházat, a tartalmas szórakozást.

A következő kérdés az, hogyan nyúl-
nak a színházak, a dramaturgok illetve az
átdolgozók a darabokhoz; hogyan
választják ki a megzenésítendő műveket,
mik a kiválasztás indokai. A meg-
zenésítés megzenésítendő szöveget kíván,
előkerülnek tehát a dalszövegírók, akik
illeszkedve az eredeti műhöz, újabb
passzusokat írnak a darabba, esetleg
megváltoztatják az eredeti mondatokat a
zene igénye szerint. Ez aztán rögtön
többszörös gondot okoz. Először is:
alkalmazkodik-e a zene az alapmű
stílusához, egységéhez; másodszor: ki
legyen az a dalszövegíró, aki hozzányúl az
eredeti, gyakran már klasszikusnak
számító művekhez.

Népszínművé lefokozva

A Madách Színház Móricz-ciklusra készül,
amelynek első bemutatója A murányi

kaland előadása volt. Ne feszegessük,
miért éppen ezzel a már a saját korában is
sikertelen darabbal nyitották a Móricz-
sorozatot, inkább azt kell megnéznünk,
hogyan, milyen eszközökkel akarja élővé,
maivá varázsolni ezt a művet, mely
dramaturgiailag igen sok buktatót hordoz.

Valószínűleg jó irányba indult el a
színház, amikor a musical felé próbált
közelíteni, hiszen Móricz maga is ezt az
utat választotta. Az már újabb kérdés,
miért kellett - talán a népszerűség kedvéért
(?) - száműzni az előadásból Kodály
Zoltán dalait és Papp Zoltán kicsit
táncdalosított, kicsit operettesített, kicsit
népzenésített, de semmi esetre sem
Móriczot és művét szolgáló zenéjével
felcserélni. Próza és zene egységéről szó
sem lehet A murányi kaland előadásán.
Hozzájárul ehhez Sztevanovity Dusán a
darabtól, Móricz szellemétől, stílusától
meglehetősen idegen dalszövege. Szte-
vanovity Dusán kétségtelenül kitűnő
dalszövegíró, de aki egy Móricz-darab-


