
sókonyha vízcsapja mögött. A boldogtalan
anya temetésre siet egy rezesbanda
tubásának társaságában. Egy bábos
Sztálin-bábot lendít magasba. Katonák
szaladgálnak emeletnyi gólyalábakon.
Kötéltánc, esküvő, a dekabristák ki-
végzése meg néhány idevágó kuplé egy
csodálatos színésznő előadásában.

Szinte követhetetlen, mi minden tör-
ténik ebben a kavalkádszerű előadásban!
Nem tagadható egy effajta asszociatív,
képzeletmozgató színház létjogosultsága.
De az arányok, a hangsúlyok kijelölése
nélkül csak olyan struktúra épülhet, mely
szükségképpen szimplifikál, s mivel
vitalitása rendkívüli, színészeit nem
egyszer akrobatává degradálja. Mindezek
ellenére a Nyolcadik Nap Színháza ma az
egyik legjobb fiatal társulat
Lengyelországban. Az ezeknél a
csoportoknál gyakran zavaró patetizmus,
szenvelgés, formalizmus rájuk nem
jellemző. A szatíra sem hiányzik
előadásaikból. Szigorúak, csaknem ridegek
önmagukkal, nem unalmasak, s nem
idegenkednek a nép-szerűségtől sem.
Számos operett- és kabaréelemet
használnak, kitűnő zenekar kíséri
előadásaikat.

Amint az eddigiekből is kitűnik, angol
együttes nem szerepelt a főprogramban.
Emögött tudatos elhatározás húzódott meg.
A londoni színházkedvelők nagy része s a
szakma jobbik fele is elfáradtnak,
kiüresedettnek tartja a West End
produkcióit. A szervezők - igen bátran -
ennek az állóvíznek a felzavarását akarták
s érték el. A szervezőknek az a félelme,
hogy a londoniak nem hajlandók végigülni
például egy négy és fél órás spanyol
nyelvű elő-adást, oktalan volt. A színház
népművészet, és igaz fajtája az is marad.
Akár-milyen szorosan köti nyelv, nemzet s
idő, nélkülözhetetlen a nemzetközi
érintkezésben, a különböző kultúrák
párbeszédében.

RAJK ANDRÁS

Zenés színház

Tavaly, 1981. november első hetében
másodízben rendezték meg Rennes-ben,
Bretagne nagy múltú fővárosában a zenés
színházak nemzetközi találkozóját. (Az
első két évvel korábban, t979-ben volt
ugyanitt, akkor is, most is a francia
városnak és imponáló kultúrcentrumának
a segítségével, a Nemzetközi Szín-házi
Intézet -- ITI - közreműködésével.)

A találkozó, előadásai és vitái, olyan
tanulságokban gazdagok, amelyek rit

kán kerülnek felszínre a színház sok és
sokféle kérdésének, gondjának a tagla-
lásakor. Ez már magában is jelenség
ahogy az idézett első és a mostani máso-
dik találkozón számos színházi szakember
fel is hívta rá a figyelmet. A zenés színház
ügyéről világszerte kevesebb szó esik,
mint amilyen a jelentősége a színházi
életben - szintén világszerte.

Messzemenően egyetértek Lars af
Malmborggal, az ITI zene iránt végre
fogékony főtitkárával (értve ezen: a
korábbi években hiányzott a testületből az
affinitás ebben az irányban), aki a ta-
lálkozó írásos köszöntőjében és vitájában
egyaránt nyomatékosan hangsúlyozta:
fordulat szükséges a zenés szín-
házfelfogásában és kezelésében. Igaz ez az
európai és észak-amerikai színház vo-
natkozásában s még inkább világviszony-

A szöuli Jayu színház előadása: Mivé leszünk a halál után?



latban, lévén az ázsiai, afrikai és dél-ame-
rikai színház szoros összefonódottságban
a muzsikával. A 79-es első zenés színházi
találkozóhoz képest, ahol Ecuador és
Venezuela csak Dél-Amerikát képviselte
a harmadik világból, ezúttal (ismét
Ecuador mellett, ahonnan sajnos csupán
az Öreg csavargók krónikája című dilettáns
előadást láthattuk-hallhattuk), Afrikából a
zairei Nemzeti Színház, Ázsiából a szöuli
„Jayu" Színház társulata mutatkozott be,
az előbbi, fogalmaink szerint, a folklór,
az utóbbi viszont európai értelemben is a
zenés szín-ház kimagasló színvonalán.

Elektronika, színjátszó muzsikusok

A zenés színház elméleti kérdéseinek ke-
vésbé általános boncolgatásához érzésem
szerint helyesebb úgy visszatérnem, hogy
előbb arról szólok röviden, amit

alkalmunk nyílt látni-hallani-vitatni a
találkozón. Volt benne - mint jószerével
minden és mindenfajta seregszemlén -
dilettáns halandzsa (túl a már említetten,
de van, ami ennek ellenére meg-jegyzést
kíván); volt olyan jó zenés szín-ház,
amely ismert folklór- vagy éppen
operajellegével formai, szerkezeti, ze-
nealkalmazási, megoldásbeli újdonságot
nem, vagy alig tartalmaz; volt viszont
kevésbé és nagyon is hatásos előadás,
amely a zenés színház új lehetőségeinek
a távlatát nyitogatta. Volt végül minden
szempontból elsőrendű élmény, gazdag
tapasztalatokkal a zenés színház alapvető
gondjaival kapcsolatban.

A „K und K Kísérleti Stúdió" elő-adása,
a Daidalia nem győzött meg arról, hogy
merő elektronikus zenével igazi zenés
színházi élmény nyújtható. A görög
származású osztrák zeneszerző,

a hazánkban is járt Anestis Logothetis és
szerény csoportjának a próbálkozása csak
részben fut zátonyra a gyatrácska,
okoskodó librettó miatt (a Daidalosz-Ika-
rosz legenda groteszk modernizálása) - a
hangzó anyag újból arról győz meg, hogy
ez a fajta zene elsőrendű effektusok
kiváltására alkalmas háttérként, de drámai
anyag egészének a hordására képtelen.

Mellesleg térek ki a találkozó kereté-
ben rendezett partitúrakiállításra. Marie-
Claire Le Moigne-Mussat, jeles muzi-
kológus érdekes anyagot válogatott ösz-
sze évtizedeink új muzsikája újmódi
zeneírási módjairól, illetve kísérleteiről.
Maximum ez utóbbi minősítés alkalmaz-
ható Logothetis szabad-asszociációs
„partitúrájára", amelyből ki-ki azt olvas
ki, amit éppen akar.

Van-e olyan útja a zenés színháznak,
amelyen a lipcsei Hans Eisler Zenés
Színház jár Missa Negra című „hangver-
seny-happening"-jével (a meghatározást
most találtam ki) ? Ha egyszer hallottam-
láttam, sőt, részben élveztem - akkor a
kérdés már választ kapott. S nem-csak én
hallottam-láttam (itt talán helyes az
érzékelésnek ez a sorrendje), hiszen
Európában már több helyütt bemutatták
Friedrich Schenkernek és Alfred
Polgarnak ezt az igencsak különös
gyászmiséjét. Magának az érdekes hang-
zásokban gazdag, szimfonikus hangsze-
rekre komponált zenének az elemzésé-be
itt nem megyek bele. Zenés szín-házzá a
dolgot az teszi, hogy a zenekar tagjai a
pantomim és a szcenika eszközeit
használva maguk „el is játsszák", amit
zenélnek. Ez ugyan bizarr, de nem
képtelen - ha a feltételek adottak. Úgy
értem, ha rendelkezésre állanak olyan
képzett muzsikusok, akik az említett kö-
vetelményeknek képesek megfelelni. De
hiszen az összetett adottság, amint a ké-
sőbbiekben még szólok róla, a zenés
színház minden régebbi és új törekvé-
sének alapigénye - sajnálatosan ritka
előfordulása az alapgondja. A lipcsei mu-
zsikusok nemcsak muzikálisak, hanem a
színészivel rokon adottságokkal is
rendelkeznek - így jó hatással érzékeltetik
ennek az egyszerre groteszk és
hátborzongató, antimilitarista zenés já-
téknak a tartalmát.

Operák

Ha már a német nyelv- és zeneterület-nél
tartunk - maradjunk itt. A stuttgarti
Zeneszínház Wolfgang Rihm kamara-
operáját adta elő. A Jakob Lenz Büch-
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er azonos című novellájára készült, arról
Goethe-kortárs és reménytelen rivális

seniről, aki „mindent úgy tett, mint a
öbbiek, csak rettenetes ürességet hordott
agában, megszűnt félni, megszűnt

ágyakozni, létezése szükséges tehernek
rződött önmaga számára" (Büchner).
eggyőző, az eredeti szerző bámulatos
odernségéhez és a darab-béli tragikus

lak sorsához méltó előadás - kimagasló
nekes színészekkel. Bővebb elemzést
zért nem kíván itt, mert korunk oly
ehezen boldoguló zenedrámájához
iszonyítva új törekvésről nem-igen
eszélhetünk vele kapcsolatban.

Már sokkal inkább Zbigniew Rudzinski
perájával, a Manökenekkel kapcsolatban.

wroclawi Állami Opera-ház együttese
tt, Rennes-ben mutatta be a művet, amely
ránt örvendetes és - utólag mondhatom -

egérdemelten nagy volt az érdeklődés. Á
zövegkönyvet is a zeneszerző írta, a
áborúban kegyetlenül elpusztított Bruno
chulz író és (a fél évezreddel korábbi
ieronymus Boschsal sokban rokon)

épzőművész novellája alapján. Ez utóbbi
talás nem sznobériából íródott le, hanem
mű zenei és irodalmi hangszerelésének

z érzékeltetésére. (Rudzinski mesterien
ang-szerel!) A „zene-rém-novella", vagy
i-nek mondjam (nevezhetem egyszerűen

amaraoperának - de ez nem egészen
ontos), az értetlenségbe ütköző alkotó
mberről szól, akit egy mesemód fan-
asztikus selyemkereskedő és mágus tes-
esít meg. Igazi lengyel színpadi alkotás,
elképeknek, vízióknak, hangulatoknak a
abzása, mondhatni torlódása - ami-ként
z álmok torlódnak zaklatott éjszakákon.
akub, a mágus, örökké teremt, s mind
lképesztőbb teremtményeket - de
inden, minden örökké szertefoszlik.
riliáns alakok születnek, jellemződnek és
űnnek el rendre - mindez cselekményileg,
rámailag és zeneileg egyaránt és

enyűgözően megy végbe. Marek
rzesinski rendező mind a komponistá-

ak, mind a nálunk is ismert Robert
atanowski karmesternek teljesen egyen-
angú alkotótársa. Az előadás minden
illanata színtiszta „színház" frappáns
zínészi alakításokkal. És ezt egytől egyig
itűnő énekesektől kapjuk! Remélem, nem
évedek nagyot, amikor úgy vélem, hogy
zzel a kitűnő zenés színházi elő-adással
amarosan találkozunk majd egyebütt is a
ilágon. (Például nálunk ?!)

Kellemre, bájra, egzotikumra, bizonyos
jellegzetes ázsiai naivitásra számítottunk

frenetikus élményben részesültünk. A
„mesével" nem érdemes sokat bajlódnom:
jelképes történet arról, h o g y csak ilyenek
vagyunk mi, emberek. Sajnálkozás, amiért
nem vagyunk különbek, és buzdítás, hogy
mégiscsak meg kellene kísérelni. A lényeg
- mint a művészetben általában a „hogyan
?". Meg-ejtő, mimikában, gesztusokban,
zené-ben (ének ben) és táncban
kimagasló, kifinomult eszközök révén kap
mindez kifejezést; olyanok révén, amelyek
egyesítik, ötvözik az ősi ázsiai és a mai
európai-amerikai zenés színház elemeit.
No de ehhez így kell tudni bánni vala-
mennyi hatóeszközzel, amely javarészt
magában a színészben található. Azért
nem mondom, hogy mind, mert a szí-
nészek közül többen sajátos külső tárgy
hangszer hatásával is élni tudnak. A hang-
szer kezelésének ismerete persze szintén
felkészültségük része.

Az utóbbi megjegyzés át is vezet másik
fajta előadásukhoz, amely nyomatékkal
irányítja a figyelmet ugyancsak a
képzettség, a színészi tudás sokoldalúsá-
gára. A Mivé leszünk ... embertípusok
sokaságát mutatja be, sok szereplővel,
telve humorral és mosolygó szomorú-
sággal emberállapotunk tökéletlensége
miatt, igénybe véve a zenés színház va-
lamennyi hatóeszközét. Az említett másik
előadástípus az évezredes hagyományok
jegyében előadott Pansori, mondhatni,

Rock-opera, „profik" Koreából

Az érdekteleneken túl egy és másról azért
nem szólok, mert nem tartozik szorosan a
tárgyhoz. Vagy úgy, mint a Living Theatre
Antigoné- (Szophoklész-Hölderlin-Brecht)
előadása, amely csak véletlenül került
egybe, időben és hely-ben, sorozatunkkal.
Vagy úgy, mint a zairei Nemzeti Színház,
amely a maga folklórváltozatosságában
pompás volt - jellege azonban témánkon
kívül esik.

Belül esik ellenben a mi túlságosan is
szerény részvételünk. Ez annyiból állott,
hogy jelen volt Miklós Tibor, rockopera-
kezdeményezéseink szöveg-írója és egyik
mozgatója - néhány hang-szalaggal. Ez
bizony bemutatkozásnak édeskevés.
Méretében mozgathatatlan újdonságok
bemutatása ma már video-kazettát kíván.
Erről többször, több helyütt
meggyőződtem. Annál örvendetesebb,
hogy jelentéktelen bemutatkozásunk is
határozott érdeklődést keltett - lévén
nagyon gyér a termés a világban, a rock-
opera ifjú tömegeket szó szerint
„mozgató" műfajában.

Utolsónak hagytam a szöuli „ Jayu"

Színház előadásait, mert élményében és
tanulságában átvezet a nemzetközi talál-
kozó vitáinak lényegéhez és saját össze-
gező gondolataimhoz. A koreaiak egy-
szerűen frappírozták a tisztelt megjelen-
teket. Magamat sem kivéve, bizonyos -
teljesen indokolatlan - európai gőggel
ültünk be első előadásukra, amelynek a
címe: Mivé leszünk a halál után

A lipcseiek Missa Negra című előadása



„two meri show", ahol az egyik művész
monodrámát ad elő az énekbeszéd ab-
szolút egyedi módján, a másik dobbal
adja meg ennek ritmusát, és közbeve-
tésekkel itt-ott dialóghoz közelíti a mo-
nológot. A dramolett végén a két szereplő
helyet cserél, s egy újabb Pansori-játék
fordított felállásban megy végbe - a
szereplők sokoldalú felkészültségének is
újabb beszédes bizonyítéka-ként.

Létező és nem létező műfajok

ltt térek vissza a találkozó vitáira.
Amennyire üdvös, hogy a színházmű-
vészetről folyó nemzetközi viták témái
közé bekerült a zenés színház gondja-
baja, annyira nem találom megoldással
kecsegtetőnek az álláspontok jelentős ré-
szét. Több megnyilatkozásban az a nézet
kapott hangot ugyanis, hogy a műfaj
egészében holtponton van, zátonyra fu-
tott, és merőben új módon kelthető csak
olyan életre, amelynek a jövő színháza
szempontjából távlata van.

Olyan helyzetben hallom ezeket a véle-
kedéseket, amikor a zene szerepe bizo-
nyíthatóan növekedik a színházművészet-
ben, szerte a világon; amikor leginkább
meghatározó színházi élményeim leg-
többje olyan előadásokhoz (vagy más,
színház jellegű megnyilvánulásokhoz) kö-
tődik, amely zenei hatások nélkül egy-
szerűen nem létezne. Gondolok a többi
között Kantor Halott osztályára, vagy
éppen Schauberger művére, A szabadság
illúzióira, amelyről részletesen beszámol-
tam ezeken a hasábokon.

E felvetésemet le lehet torkolni (le is
torkolták) azzal, hogy nem tartozik
szorosan a témához, lévén szó illusztratív
zenéről. Ebben van igazság - de van hibás
felfogás is. Nevezetesen : a zenés színház
fogalmának indokolatlan és gőgös
leszűkítése. Gőgösnek azért mondom,
mert kizárólag zenei oldalról közelít egy
komplex színházi kérdéshez.

Ugyanebből az alapállásból temeti a
zenés színház valamennyi létező formáját
- és keres megoldást valami merőben
újban, amelyet azonban alig-alig képes
körvonalazni. Ha ugyanis rendre elvetjük
a zenés játék, daljáték, az „illusztratív
zenére" meghatározóan építő dráma-
közlésmód, az operett, musical, rock-
opera, a songokkal szabdalt dráma, végül
a régi és a mai opera létező és változatos
formáit - végül is csak fikciók maradnak
a birtokunkban, méghozzá rendkívül
bizonytalan fikciók. Hiszen említettem a
találkozó tapasztalati anyagából is újmódi
kísérleteket (operaféle elektronikus
zenére, Missa Negra, mely-ben a lipcsei
kamarazenekar tagjai maguk valósítanak
meg pantomimikus játékot, a maguk
játszotta zene szellemének, tartalmának
megfelelően) - kötve hiszem azonban,
hogy ezek a zenés színház új távlatát
nyitnák és jelentenék. Új mozzanatokkal
színesíthetik, gazdagíthatják a meglevő
műfaji formákat, elsőrendű egyedi
megoldásokhoz juthatnak - új
műfajforma azonban aligha állandósul
bennük és általuk.

A színészképzésen múlik minden

Erős meggyőződésem, hogy erre nincs is
szükség. Elhibázottnak, alapjában téves-
nek tartom az egész kérdés megközelí-
tését zenei oldalról. A viták résztvevői
Rennes-ben jórészt ezt tették. Nem vitás,
a legjobb szándékkal is szükségképpen -
lévén muzsikusok, muzikológusok.
Abban tökéletesen igazuk is van, hogy a
napjainkban rendkívül fontos kérdés
megoldását a képzés, az oktatás világá-
ban keresik. Szerintem azonban nem a
zenei képzést kell a színház irányában
módosítani (kivéve az énekeseket!), ha-
nem a színészképzést a zene irányában.
Ehhez még indokolt hozzátenni: a tán-cos
képzést pedig a színház, a játszás, a
figurateremtés irányában. Természetesen
aránymódosítás lehetséges csak - ez

viszont a kor követelménye, előbb-utóbb
elengedhetetlen. Magának a színházmű-
vészetnek (nemcsak a zenés színháznak)
benne a színészeknek és a táncosoknak,
elemi érdeke, lévén immár mindennapos a
komplex adottság igénye a legkülönfélébb
előadásokban. A zenés színházban immár
alapkövetelmény - amely-nek viszont a
gyakorlatban kevesen felel-nek meg.
Nemcsak kivételes szinten, hanem
egyáltalán!

Á zenei képzés - a dolog természete
szerint - olyan rendkívül időigényes és
marad is mindörökre, valamennyi ágában,
hogy módosítása a témánkban taglalt
irányban naiv és irreális felvetés. Még
hozzáteszem: a zenei tehetség természete
is másmilyen, mint a színház bármely
műfajához szükséges tehetség. Ellenben
ez utóbbinak is csaknem szerves része a
muzikalitás (a ritka kivétel erősíti a
szabályt), a ritmusérzék pedig közvetlen
és közvetett értelemben egyaránt
alapkövetelmény mind a mozgás-ritmus,
mind a szituációk és teljes elő-adások
ritmusának a vonatkozásában.

A képzésnek a mainál sokkal elmé-
lyültebb kiterjesztése tehát zenei irányban
nem egyszerűen zenés színházi kérdés. Á
téma szolid (egyelőre nagyon kez-
detleges) előkerülése éppen ezért is na-
gyon örvendetes. A zenés színház a szí-
nészképzés ilyen irányú módosítása, gaz-
dagítása nélkül mind kevésbé képes
megfelelni (bármely formájában) a kor
diktálta követelményeknek. A módo-
sításra azonban csaknem ugyanilyen nagy
szüksége van a színháznak általában,
lévén korunk színháza mind követ-
kezetesebben és szükségszerűbben telítve
zenei hatáselemekkel, a korábbiaknál
magasabb igényt támasztó mozgás-, rit-
muselemekkel. (Mindezek az elemek
persze nem mostantól, hanem a színház
ősidőitől szervesen összefüggenek -
koronként azonban egyes részei hang-
súlyt kapnak, előtérbe kerülnek.)

Á zenés színház kérdései, mind a fen-
tiekből fakadóan, nem részkérdések,
hanem az egész színházművészet része-
ként kérdések - s a kettő nem ugyan-az.
Az egymásrautaltság évezredes és év-
százados hagyományainak a felelevenedé-
se gazdagítja, hatásában erősíti az egész
művészeti ágat. Ehhez azonban meg kell
erősíteni, megfelelően kell alakítani az
alapot: a képzést.

Ezt tartom a rennes-i második nem-
zetközi zenés színházi találkozó legfőbb
tanulságának. A találkozót két év múlva
újból megrendezik.
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