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Oláh Gusztáv emlékezete

195 8-ban az Operaházban bemutatták
Offenbach Hoffmann meséi című operáját,
Nádasdy Kálmán lebilincselő rendezésé-
ben. A díszleteket Fülöp Zoltán tervezte, s
egy előfüggönyt rajzoltatott, mely a mű
folyamán több alakban megjelenő
hoffmanni figurát: Lindorf-Coppelius-
Miracel mestert ábrázolta. Az előfüggöny
nagyobbik felét a varázsló feje töltötte ki,
két kezében drótokat tartott, melyeken a
szereplő személyek rajzai függtek,
jelezvén, hogy mint bábokat mozgatja
őket, kezében tartva sorsukat, életüket.
Gunyoros, mindentudó mosollyal bámult a
közönségre. A festőteremben - tudatosan
vagy ösztönösen, akarva vagy akaratlanul
- Oláh Gusztáv arcát örökítették meg ezen
az előfüggönyön. Szimbólummá emelve a
testben már néhány éve porladó
„varázslót", aki még halála után is
irányítja, „kézben tartja" egy nagy
művészeti intézmény együttesét.

Halála óta húsz esztendő telt el. Húsz év
nagy idő. Generációk cserélődnek,
művészeti elvek, szemléletek változnak, a
gondolkodásmód átalakul. Különösen ma,
a felgyorsult időben.

Az Operaház műhelyeiben már igen
kevesen dolgoznak azok közül, akik azt a
bizonyos előfüggönyt megfestették. Az
énekesek nagy része már csak a nevére
emlékszik, vele magával soha nem talál-
kozott. Színpadképei és rendezései las-
sanként eltűnnek az Operaház színpadáról.
El is kell tűnniük, mert megporosodnak,
szétesnek; valódi és átvitt értelemben
kikezdi őket az idő.

De hiánya létező valóság. Szelleme
elevenen él, személyisége még ma is -
húsz évvel a halála után -, úgy érzem,
pótolhatatlan. Mert nem tervező volt vagy
rendező, hanem egyszeri és rendkívüli
operaszínházi fenomén. A z egész opera volt
a sejtjeiben.

Vezető főrendező volt a szónak leg-
nemesebb értelmében. Művészi vezető,
inspirátor, alkotóművész, nevelő, egy-
személyi felelős és minőségi ellenőr. Se-
lejtet nem tűrt. Tévedhetetlen ízléssel
nyomban felfedezte a nem odavalót. A
színvonal legfelső pontját nem határozta
meg. A végtelenbe lehetett emelni. De
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ami a közönség elé került - bemutatón
vagy hétköznapi előadáson -, az nem
süllyedhetett egy meghatározott szint alá.

Rendkívüli igényessége nemcsak a
színház művészi kérdéseire vonatkozott,
hanem a színházhoz tartozó minden je-
lenségre. A jegyszedők csinos, tiszta öl-
tözéke, kulturált magatartása éppúgy
hozzátartozott a színház színvonalához,
mint a művészek produkciójának vagy a
műhelyek munkájának bármely részlete,
vagy a színpadi díszítők és kellékesek
pontos és csendes munkája.

Öt évig voltam Oláh Gusztáv növendéke
a Zeneművészeti Főiskola opera-rendező
tanszakán, melyet ő hívott élet-re. Úgy
hitte és azt remélte, hogy a második
világháború után intellektuálisan
emancipálódó magyar tömegek sokkal
nagyobb számú közönséget biztosítanak
majd az operának, mint amennyi eddig
volt. Ezért tartotta szükségesnek szak-
emberek képzését. Tudta és vallotta, hogy
az operarendezésnek megvannak a maga
sajátos törvényei, ugyanis az operában a
drámateremtő alapanyag nem a szöveg,
hanem maga a zene. Tehát, aki operát akar
színpadra állítani, annak a zenei anyagot
értenie és értelmeznie kell, éppen ezért
alapfeltétele, hogy szakmai szinten értse a
zenét, és ugyanannyira értse a színházat is.
Színpadi szakembereket képezni zenés
színházak számára, ez volt a célja.

Reményei csak részben és hullámvöl

gyek által megszakítva váltak valóra. Az
operaegyüttesek száma Magyarországon
nem növekedett, ellenkezőleg: csökkent.
A fiatal operalátogatók száma egy évtized
konjunktúrája után szintén csappanni
kezdett. Az opera műfaji elöregedéséről
lábra kapott elméletek elidegenítették a
fiatalokat.

Úgy hiszem, egész színjátszásunk stí-
lusválságai vezettek el ahhoz a felismerés-
hez végül, hogy az opera mint legfőbb
stilizáció és legközvetlenebbül az ősi
szertartásban gyökerező műfaj - totális
színház - nem avulhat el, csak egy letűnt
korszak káros igényei és az általuk el-
rontott előadói stílus nyomait viselő elő-
adások kelthetik az avultság látszatát.

A mai tizen- és huszonévesek újra
rendkívül zeneigényesek, s bár elsősorban
a koncerteket látogatják, sok új ifjú híve
van az operaműfajnak is. Operakultúránk
emelkedőben van, s ez újra felveti a
rendezőszakképzés fontosságának kér-
dését.

Ezért ebben az „In memoriam"-írásban
elsősorban Oláh Gusztáv rendező-tanári
működéséről szeretnék megemlékezni.

Operarendező tanszak 1951-ben indult a
Zeneművészeti Főiskolán. Oláh szándéka
szerint egy-egy öt évig tartó tanfolyam
után indult volna új osztály. Az első ötéves
csapatot még sikerült végigvinnie, de a mi
diplomaévünk után, 1956 decemberében
meghalt. Részben az ő halála, részben a
műfaj akkori visszaesése folytán azóta sem
nyílt olyan tanszék, melyben
operarendezőket képeznek.

Az öt év tananyagát rendkívüli körül-
tekintéssel úgy állította össze, hogy abban
a gyakorlati tantárgyak legalább olyan
fontosságot nyerjenek, mint az elméletiek.
Az öt tanulmányi év kötelező
asszisztálással is járt, s ez már önmaga is
biztosította a szakma gyakorlati meg-
ismerését.

A z első évben az elméleti és gyakorlati
tantárgyak a következőképpen oszlottak
meg. Gyakorlati tárgyak: ének, zongora,
szolfézs, színpadi játék, rajz.

Zeneelméleti tárgyak : zeneszerzés, ze-
netörténet, népzene.

Színházelméleti tárgyak : színpadisme-
ret, dramaturgia.

Más művészetelméleti tantárgyak: mű-
vészettörténet, irodalomtörténet.

Általános műveltségi tantárgyak: tör-
ténelem, ideológia.

A második évben az elméleti tantárgyak
csak az operatörténettel bővültek, kötelező
operatörténeti szemináriummal, me-



lyen az operatörténetben tanult stílusok és
művek meghallgatására, elemzésére és
vitájára kerítettünk sort. Nem tudom, hogy
elméleti tantárgynak nevezzem-e a
szcenikát, mert elméletben és gyakorlatban
egyaránt foglalkoztunk vele.

Az első év színpadijáték-tantárgya,
amely főleg helyzet- és fantáziafelkeltő
gyakorlatokból állt, színészmesterséggé
változott, vagyis színműveket kellett
előadnunk. Hogy erre alkalmasak legyünk,
két újabb gyakorlati tantárggyal bővült a
tanrend. Tanultunk szín-padi beszédet és
ritmikát, vagyis táncot.

A harmadik tanévben elméleti tantár-
gyakként jelmeztörténetet, magyar zene-
történetet, operaformatant, illetőleg ope-
radramaturgiát, esztétikát és orosz nyel-vet
tanultunk, a gyakorlati tárgyaknál a ritmika
helyett történelmi társastáncot. Két év
énektanulás után zenei szerep-
gyakorlatokra is alkalmasakká váltunk,
vagyis szerepgyakorlat címén operai
szerepeket tanultunk meg és adtunk elő a
vizsgán, hogy a magunk testén is
kikísérletezhessük és tapasztalhassuk, mi
az, amit egy operaénekestől mint moz-
gáskultúrával rendelkező színpadi mű-
vésztől követelhetünk, és mi az, amit nem.
Rendezést csak a harmadik évben
tanultunk, mikor már színpadi és zenei
ismereteink alapot nyújtottak ahhoz, hogy
autonóm módon hozzányúljunk egy
műalkotáshoz. Külön prózai rendezést és
operarendezést tanultunk magas
óraszámban, s az elkövetkező két utolsó
évben ezek váltak lényeggé. A többi tárgy
lassan elmaradt mellőle.

Oláh művészettörténetet, szcenikát,
operadramaturgiát, operarendezést és zenei
szerepgyakorlatot tanított. Sem mint tanár,
sem mint rendező nem volt csak
„kellemes" vagy „szórakoztató". Nem
magyarázó, hanem közlő típus volt. Az
adatoknak, a részletek megismerésének
tulajdonított nagy fontosságot, mert
azokból áll össze az egész. Viszont játszani
nagyon szeretett, s miután minket sem csak
tanított, hanem játszott velünk (mint
kísérleti játékeszközökkel), igen sokat
tanultunk tőle. A játék számára a
megismerés egyik eszköze is volt. „Mér-
legre tette" játszótársait és munkatársait.
Minden másodpercben vizsgáztatott.

Legszárazabbak a művészettörténeti
órák voltak. Heti hat órában ontotta az
adatokat. Tudnunk kellett az Akropolisz
alaprajzát, a Parthenon oszlopainak szá-
mát, méretarányát, az oszlopfők és frízek
pontos rajzát és így tovább a mai mű-
vészetig. Kevés magyarázattal, ténymeg-

állapításokra szorítkozva diktált és rajzolt.
De az órák utáni beszélgetések al-
kalmával, vagy amikor operaházi szobá-
jába invitált bennünket, vagy lakására,
ahol pompás uzsonnával vendégelt meg, a
száraz professzor lenyűgözően színes
csevegővé vált. Utazásairól, színházi él-
ményeiről, munkájáról beszélt, előkerültek
az utazásairól készült fényképek,
művészettörténeti könyvritkaságok, a
hallott előadások lemezei. Néha ő maga
ült a zongorához, és megkezdődött a
kötetlen beszélgetés, vita, véleményeink
kicserélése, agyunk tornáztatása az általa
diktált tempóban. Ezeken a felejthetetlen
estéken vált elevenné bennünk a sok
agyunkba betáplált adat, s rendre helyükre
kerültek a művészetek történetének nagy
ívében.

Az operatörténetet eleve színesebben
tanította, mert a hozzá tartozó opera-
történeti szemináriumon szinte csak zenét
hallgattunk. Ritkábban lemezeket,
gyakrabban az ő zongorajátékát - vagy az
asszisztens korrepetitorét. Ezeken a sze-
mináriumokon ismerkedtünk meg a ze-
nedrámai építkezés szerkezetével. A dal-
lamok, harmóniák viszonylatainak szi-
tuáció- és drámateremtő szerepével, kor-
szakok, korok és stílusok összefüggésével.
Játékossága itt is hasznunkra vált.
Előfordult, hogy kottákkal megrakodva,
titokzatosan kaján arckifejezéssel érkezett
az órára. „Ma találós kérdéseket teszek
fel" - mondotta, és ismeretlen ritkaságokat
zongorázott. Ki kellett találnunk a szerzőt,
de legalábbis a kort és az illetőséget.
Lehetőleg csapdákat állított fel. Egy-egy
mű olyan részét játszotta, amely nem
önmagára volt jellemző, vagy teljesen
ismeretlen, műveltségünkön kívülálló
ritkaságokat. Büszke volt, ha kitaláltuk, de
még boldogabb, ha olyat tudott kérdezni,
amit egyikünk sem talált ki. Olyankor azt
hitte, hogy ő nyert, holott mindenképpen
mi „nyertünk".

Legérdekesebbek a zenei szerepgyakor-
lat- és rendezésórái voltak. A szerepgya-
korlat-órákon ő rendezett minket, a ren-
dezési órákon mi rendeztünk az irányítása
mellett. Ezeket az órákat néhány olyan hét
előzte meg, mely a zenei fantázia
felkeltését akarta megindítani. Például
rövid zenedarabokra - egy Chopin-
prelűdre vagy Schubert Moment musi-
caljére kellett történetet kitalálnunk és azt
némajátékkal megvalósítanunk. Így a zene
ívelése történéssel és mozgással került
szinkronba.

Rendszerint olyan darabokat osztott ki
nekünk szerepgyakorlatra, melyet

éppen rendezni szándékozott. Egy-egy
jelenetet négy-ötféleképpen eljátszatott
velünk, és a legsikeresebb változatot vi-
szontláthattuk az operaházi próbákon,
ahol asszisztenskedtünk mellette. Ilyen-
kor cinkosan ránk mosolygott, s mi ter-
mészetes jóérzéssel nyugtáztuk kísérleti
próbababa mivoltunkat.

Elvben nekünk kellett rögzíteni a
rendezőpéldányt a próbákon, de erre so-
hasem került sor, mert már az első próbá-
ra teljesen kész rendezőpéldánnyal érke-
zett, mely hű tükre volt az előadásnak,
taktusról taktusra kidolgozta az első próba
előtt. A térformák, mozgásirányok,
tömegek, szám sőt név szerint, helyenként
a tartás és gesztus is taktusról taktusra
pontosan be volt írva. A legösszetettebb
világítási jelek és folyama-tok egységre
bontva, hangra pontosan előre rögzítve
szerepeltek benne. Szinte kivétel nélkül
azt kapta vissza a színpadon, amit előre
eltervezett. Ha javított, azt is határozottan
és gyorsan tette. A közelmúltban a Film
Színház Muzsikában Ljubimov
nyilatkozatában bukkantam hasonlóra : „..
. mára próbák előtt az elő-adás minden
mozzanatát, a rendező el-gondolását, a
zenei, képzőművészeti, világítási
effektusokat afféle partitúrába foglalom és
rögzítem" - mondta Ljubimov, a kor egyik
legnagyszerűbb szín-padi jelensége.

Nem neheztelt, ha munkájába bele-
szóltak, néha a legbárgyúbbnak tűnő
megjegyzésen is eltűnődött, s ha bármit
leszűrt belőle, a produkció javára for-
dította.

„Előre eltervezett" : ez volt a munkájára
legjellemzőbb meghatározás. A tervezés
gyűjtéssel kezdődött. Mindent, amit
közvetett és közvetlen élményeiben
gyűjtött, a színpadon foglalta művészi
egységbe. Úgy gyűjtötte és rendezte
agyában a külső világ jelenségeit, mint a
tudósok a cédulákat. Amelyikre éppen
szüksége volt, azt elő tudta venni a he-
lyéről. Tudományos típusú művész-
egyéniség volt, éppen ezért nagyon mai. A
valóságot tudományos módszerrel fel-
dolgozta, boncolta, atomjaira szedte, majd
stilizálva újrateremtette.

Nemcsak a jelenségeket gyűjtötte -
falevelek erezetének rajzát, mediterrán
háztetők szerkezetét --, mindenkit figyelt,
mindig kutatott tehetségek után. Sok
mindenkit felfedezett, pallérozott, törődött
előmenetelével, pályán kívüli sorsával, és
jogot formált arra, hogy életükbe
beleszóljon, vagy abban legalábbis részt
vegyen.



Rendezői szemléletét meghatározta, hogy
a világot a maga elrendezettségében
szemlélte, megtalálta minden részlet helyét
és fontosságát. Ezért megbízott a
részletekben, és megkövetelte számon-
tartásukat. Nem útvesztőt jelentettek
számára, hanem biztos alapot.

Mint tanítványai és egyben asszisztensei,
munkájának minden területén meg-
ismerhettük. Csodálatunkba és tiszte-
letünkbe egyetlen területen vegyült
disszonancia. Azokban az években, amikor
tanárunk volt, mint díszlettervező kon-
zervatív periódusba került. Az ötvenes évek
szocialista realizmusát a maga for-
mátumához igyekezett szabni. Mi ezt
régebbi díszleteihez képest visszalépésnek
tekintettük. Festőibbet a Bánk bán Tisza-
parti képénél vagy az Anyegin párbajképénél
képzelni se lehet. Mi még-is az újat
szomjaztuk, aminek serkenését régebbi
díszleteiben megéreztük. A saját színházi
életünkön kívül nem ismertünk mást, az
ígért újat nem tudtuk szavakba foglalni.
Valami egyszerűbb, lényegre törőbb,
stilizáltabb és kevésbé teátrális lebegett
előttünk.
, 1956 előtt csak igen kivételes művészek

juthattak külföldre dolgozni. Ő egyike volt
ezeknek. 1955-ben Münchenbe ment
Hovanscsinát rendezni. Egyhónapi távollét
után folytatta a tanítást, és az óra végén
váratlanul a következőket mondta: „Az a
művész, aki saját addigi munkáját nem
képes revideálni, megszűnik művész lenni."

Következő nap letette elénk a Trisztán

díszletterveit. Döbbenten néztük a
lenyűgöző egyszerűségű, teljesen új
koncepciót. Ez a Trisztán Oláh halála miatt
már nem valósulhatott meg, de ha
összevetem a rajzokkal a hozzáfűzött
kijelentését és egy korábbi kéziratos
jegyzetét, igen valószínűnek tartom, ha
tovább él és működik, opera-és
színházművészetünk hamarabb és kevesebb
buktatóval jutott volna túl egy megújító
stílusválságon.

„Talán sehol másutt - írta jegyzetében -, a
filmet kivéve, nem válik olyan gyorsan vieux
jeu-vé, elhasználttá minden új ötlet és új
irány. És senki se higgye azt, hogy bármelyik
ötletével vagy rendszerével elérte a
megmásíthatatlan tökélyt ... Isten mentsen
attól, hogy megálljon a fejlődés, hiszen ez a
halálát jelentené minden élő művészetnek,
hát még a par excellence legélőbb
művészetnek, a szín-háznak."

Magába fogadott, sőt újjáalkotott volna
irányzatokat, képessége és akarata volt a
megújuláshoz.
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