
keresve az ellopott pénzt. Bajcsay eközben
szinte szótlanul, mozdulatlanul áll, lebénul
a megaláztatás ilyen brutális
megnyilvánulásától. Csak az események
lejátszódása után, jókora késéssel jelenti
be, hogy elmegy. Nincs nagyjelenet, ve-
szekedés, ő döntött. Közben a lélekben
erős asszony testben megtörik. A második
részben az albérleti egyedüllét, a férje és
fia látogatásai alatt egyre összébb megy,
egyre védtelenebb lesz, s az előadás végén
csak ül a fekhelyén, és maga elé meredve
ringatózik.

Tóth József ízig-vérig mai, ismerős
fiatalembert jelenít meg. Alig szól ez a fiú
az előadás során, a dac, a tehetetlenség, a
kitörni vágyás csak a szeméből, a
tartásából sugárzik. Ő az, aki elsőnek
hagyja el az otthont, s akiről hisszük, re-
méljük: megtalálja a helyét, hiszen szak-
mát tanul, a maga lábára áll. De a talaj-
talanok bizonytalansága veszi őt is körül.
A színész szótlanul is érzékelteti, hogy
ennek a fiúnak sem lesz jobb sorsa, mint
az apjának. Az előadás végén ő is, mint
szülei, önkábító pótcselekvésbe menekül.

A három embert semmi nem fűzi egy-
máshoz, a családi kötelékek meglazultak
vagy soha nem is voltak elég erősek, az
érzések kiürültek. Az egyre nyomasztóbb
külső körülmények között egyedül nem
képesek létezni, gyámoltalanul ka-
paszkodnának egymásba, de többé már
nem tudnak együtt élni. S egyedül is oly
reménytelen - mondja az előadás. Nem
azért, hogy elrettentsen a valóságtól,
hanem azért, hogy kritikus-önkritikus
szembenézésre késztessen a valósággal.

Peter Hacks: Amphitryon (a szolnoki Szigligeti
Színház Szobaszínháza)

Fordította: Tandori Dezső, díszlet-jelmez:
Antal Csaba. Rendezte: Nagy Sándor Tamás.

Szereplők: Takács Katalin, Jeney István,
Zala Márk, Nagy Gábor, ifj. Kőmíves Sán-
dor.

Carl .Sternheim: A kazetta (a szolnoki Szigligeti
Színház Szobaszínháza)

Fordította: Neményi Róza, díszlet- és jel-
meztervező: Kálmán László, zenei szerkesztő:
Nádor László, dramaturg: Magyar Fruzsina.
Rendezte: Csizmadia Tibor.

Szereplők: Takács Gyula, Egri Kati, Hul-
lán Zsuzsa, Győry Franciska, Varga Károly.
Hanga Erika, Philippovich Tamás.

Franz Xaver Kroetz: Meier (a szolnokí Szig-
ligeti Színház Szobaszínháza)

Fordította: Oravecz Imre, díszlet jelmez.
Antal Csaba. Rendezte: Árkosi Árpád.

Szereplők: Bajcsay Mária, Kovács Lajos
Tóth József.

BALASSA PETER

Emlékeztető oratórium
az érzéki zsenialitásról

Mozart Don Giovannija -
Ljubimov szerint

Az Erkel Színházban felújított mestermű
előadása, a rendezés minden következet-
lensége és nagyvonalú képtelensége el-
lenére: kiváló. Mind zenei, mind színpadi
értelemben. Hogy a magyar zenekritika
derékhada a „hagyomány" nevében (mely
persze meghatározhatatlan és mindenre
felhasználható) kikérte magának
Ljubimov rendezését, az egyrészt opera-
kritikánk zömének önarcképe, másrészt
valami szakmán túli konzervatív szno-
bizmus, botrányszaglászás tömegnyomása,
amivel az elfogulatlan bírálatnak, a józan
tájékoztatásnak nincsen dolga. Igaz ugyan,
hogy a „tömegnyomás" bizonyos
értelemben jogosult: Ljubimov exkluzív

Don Giovannit teremtett a színpadra, de a
feladat az, hogy a kritika ismételten
hangsúlyozza: lehetséges, szükséges és
kívánatos egy fejlett szellemi, színházi,
zenei életben olyan produkció is, amely
nem populáris fogyasztásra való, sőt, mint
ebben az esetben, az adott mű ha-
gyományos közönségének sem; hanem
arra való, hogy mintegy megelőlegező,
előőrsszerű funkciót töltsön be, kevesek-
hez szólván - teremtse ama jövőbeli
többeket. Van közönségkövető jó szín-ház
(opera), és van közönségteremtő jó
színház (opera). Egyiknek a létjogosult-
sága sem vonható kétségbe. Ljubimov
rendezése az utóbbiba tartozik.

A maga nagyságrendjén belül azonban
igazán n agy feszültséget, konfliktust hord
magában ez a munka, amit letagadni
nemcsak szükségtelen, hanem fölösleges
is. Ez a következő: a rendezés a mű
kierkegaard-i értelmezéséhez hűen az ér-
zéki zsenialitás démoniáját állítja a közép-
pontba, ám nem megjelenítve-eljátszva,
hanem egy dramaturgiailag különben ki-
fogástalan és nagyszabású utalásrendszer-
be állítva. A preindividuális ösztöndémo-
nia és a polgári individualitás közötti
szakadék metafizikai - és megoldhatatlan -
drámája: minden idők egyik legnagyobb
színpadi konfliktusa és színháza itt a Don

Giovanni című opera befogadás-,
értelmezés- és reflexiótörténetére épülő,
hivatkozott, előadásként jelenik meg. Lju-
bimov egy zseniális, többé-kevésbé kö-
vetkezetes, nagyszabású kultúrtörténeti

emlékeztetőt nyújt át a jól felkészült, tá-
jékozott hallgatónak-nézőnek, annak, aki
valamilyen fokon Don Giovanni-szakértő-
nek nevezhető, már jól ismeri a művet,
továbbá annak kultúrtörténetét, recep-
cióját, illetve tudja előre, hogy mennyire
jogosult e Mozart-darab keresztény drá-
maként történő interpretálása is, hiszen
ezúttal éppen ezzel fog találkozni, he-
lyenként pravoszláv dialektusban elő-
adva. Mindez semmiképpen sem takar
bírálatot vagy egyet nem értést, hiszen
siettünk leszögezni: kiváló, végiggondolt
és jogosult értelmezésnek, előadás-nak
tartjuk. A rendezésnek az imént vázolt
rendkívüli, belső feszültsége, küzdelme
önmagával és a koncepció lehetőségeivel,
ezzel együtt létezik; ha problematikus,
akkor önnön dimenziójában és
nagyságrendjében az. Az exkluzív, em-
lékeztető oratóriumot a Don Giovanniról,
amely tehát nem a Don Giovanni, nagy-
szabásúan meggyőzőnek tartjuk, nagy-
jából megvalósítottnak, tehát autentikus-
nak, éppen ezért ez, és nem véletlenül ez a
teremtő értelmezés világít rá ismét e mo-
zarti világszínpad roppant belső feszültsé-
geire, színházi szempontból olykor meg-
oldhatatlannak tűnő belső drámájára. Mert
a Don Giovanni Mozart oeuvre-jé-nek is a
belső szakadása, törése, nem egy-szerűen
egy drámai remekműve a többi között.
Egy világkép legnagyobb, rejtélyesen és
eleve megoldhatatlanul szakadékos
küzdelme - önmagával. Ljubimovtól
tanulva: emlékeztessünk hát újra röviden
erre a belső küzdelemre, hogy a rendezői
elgondoláshoz közelebb juthassunk.

Mozartnak ebben az operájában jelentkezik
először az, hogy a mű egésze egy teljes
metafizikai dimenzió jelenléte nél-kül nem
megoldható, ezáltal viszont a drámai
konfliktus, ami a tárgya, nem oldható meg
többé a Mozart-operák régi, eredeti eszmei
alapelvei szerint. A konfliktusokon
keresztül kibontakozó, polgári individuum
és a kibontakozást magát meg nem
kérdőjelező világrend éppen a „régi", sőt az
archaikus és az individuum előtti felől
kérdőjeleződik meg, Giovanni
démonikussága által és azáltal, hogy ez
kizárólag egy másik princípium, az
individuumon túli szellem (Komtur) által
győzhető le. Shakespeare-ivé pedig
természetesen Mozart zene-
dramaturgiájától válik a szüzsé. A többi
Don Juan-feldolgozásban eleve nem lehet
földi ellenfele a főszereplőnek. Mo-



zart azonban saját világnézete szerint,
annak előfeltevéseit mintegy végsőkig
próbára téve, megkísérli a földi ellenfél
megalkotását, vagyis a Don Giovanni-
történet fölötti evilági diadalt, azt, hogy
emberek, nevezetesen Donna Anna és Don
Ottavio győzzék le magát a figurát, sőt a
bennük és az emberiségben élő Don
Giovanni-problematikát. Ehhez a
feladathoz keresztként kapja Anna a
hosszúnak, ennek a tőle és a polgári ész-
elvektől olyannyira idegen eljárásnak-
szenvedélynek a parancsát. A Kormányzó
holttestének felfedezése utáni bosszú-kettős
és eskü pillanata ez, amely például Fodor
Géza szerint „Egyiküknek sem belső ügye...
De a világ - az apa szelleme - rájuk
kényszeríti a metafizikát." ( A Mozart-opera
világképe. Don Giovanni-elemzés.) Abert
szerint viszont éppen azt a borzadást és
iszonyatot fejezi ki, amit bennük sorsuk
idegensége, belső meghasonlottságuk kelt. E
meghasonlottság szerintünk sem csupán
külső kényszer, hanem nagyon is belső
ügy, amivel azonosulni éppúgy nem
tudnak, mint teljesen szakítani. A bosszút
végre kell hajtani akkor is, ha egész
moralitásuknak ellentmond ez az érzés;
ebben a pillanatban a szakadék mintegy a
bensőt romboló erővé vált, nem külső
meghasonlás csupán, hanem az új,
felvilágosodáskori emberfajta integritását
érintő, megkérdőjelező elem. Csak a
hamletihez hasonlítható konfliktusszerkezet
ez, és ebből adódik a mű összes talánya.
Arról, hogy az ember rejtélyes lény, és
önszemlélete számára kimeríthetetlenül az,
meg-oldhatatlan formában felírt drámai
képletek beszélnek a legintenzívebben,
mint Hamlet és Don Giovanni,

Mozart „elbizonytalanodása" nem a
formáló művészé, hanem a megérintett
emberé. Mert lehet-e ellenfele az érzéki
princípiumnak? Ugyanakkor kell lennie
ilyennek, különben a felvilágosodás, a
humanitás, az immanens világ értelmes-
ségébe vetett hit kérdőjeleződik meg.
Kérdésessé vagy legalábbis feltörő reflexió
tárgyává lesz egy metafizikai, ösztönös és
archaikus dimenzió nélküli világ eljö-
vetelének a hite. A földi, autonóm, teljes és
szabad individualitás világméretű
összecsapása ez az opera a metafizikai
hatalommal, amit együttesen képvisel a
csábító és a Szellem. Ez szakadékot teremt.
Többé meg nem alkotható érzéki és morális
evilági egyensúlya, az az antropológiai
harmónia, aminek lehetségességét eddig
Mozart operái igazolni látszottak, Bennük,
a kora újkori, észelvű és hu-

mánusan érző emberekben, Annában és
Ottavióban maradó és lakozó szakadék
keletkezik, külsőleg azért, mert ez az új
emberpár „még" egy lovagi-keresztény-
középkori kultúrában él és nevelkedik.
Valójában sokkal mélyebben lakozik az a
tőlük idegen hatalom, amely mégis belső
iszonyatuk tárgya lesz, legyőzése pedig
örök és megoldhatatlan témájukká válik.

A Don Giovanniban az érzéki és a morális
egyenrangú érték, és mint ilyenek:
összeegyeztethetetlenek, mert az első egy
metafizikai kettős világrend egyik démo-
nikus alapelve, a második egy immanens,
homogén világrend humánus-ésszerű
alapelve. Nem ugyanabban a világban
funkcionálnak, de találkozniuk kell. Es ez:
léttragédia. Az érzékiség démoni alakban
megjelenő archaikus princípiumát a régi
világrendnek megfelelően le kell győzni
(keresztény aszkézis), és eközben
lehetetlenné válik, hogy ezt a rosszul fel-
tett kérdést, mely évezredek európai kul-
túráját át- meg áthatotta - újrafogalmazzák
az erre legalkalmasabb emberek, a
felvilágosult emberpár. Oly módon, hogy
az érzéki elem immár ne pricípiumként
jelenjen meg (mely szükségképpen fel-
tételezi szellemi ellenfelét és egymás el-
pusztítását), hanem a moralitással össze-
egyeztethető, átalakítandó, megtartandó:
humanizált ösztönként. E humanizált ösztön
gyakorlati működtetése (nem pedig
megszüntetése) válik kérdésessé Mozart
művében, hogy újra meg újra démoni-
legyőzendő, ám földi módon legyőz-
hetetlen metafizikai princípiummá reg-
rediáljon.

A gonosz (itt: az érzéki zsenialitás dé-
mona) nem győzhető le az erényessel,
mert a gonosz egyetemes értéket hordoz,
olyasmit, amit a moralitás világa önmagá-
ban soha nem tud fölmutatni, például az

értelmezhetetlen, spontán szépséget és
örömet, akkor is, ha közönséges (Don
Giovanni -- mint ezt elemzői általában
hangsúlyozzák végtelenül közönséges is).
Az érzékiség és a moralitás nem képes
egyetlen világot alkotni, mert az érzékinek
itt gonoszként kell megjelennie, márpedig
a gonosz tud valamit, amit a jóként
megjelenő erényes sohasem fog tudni: a
hatalmat a másik felett, a másik
megszüntetését (lásd Don Juan összes
csábításának alaptendenciáját: a csábítás
tárgya adja fel személyiségét, szűnjön
meg, váljék imitátorrá, forduljon ki ön-
magából stb.), perversióját. Ezért a gonosz
eleme az átöltözés, a travesztia, a
beleköltözés a másikba, mely megszünteti
azt övé a valódi színház. Talán ezért érthető
Szent Ágoston és Pascal egyéb-ként
eléggé talányos színházellenessége;
tudták, érezték belülről a lehetőségeit. A
moralitás, a jó, az evilági nappali,
racionális ember eleme ebhez képest a pró-
za, a regény, az emlékezés (Ottavio XIX.
századi regényhősök elődjeként is fel-
fogható). Az új és önmagában eleve
megroppant, győzelem nélkül bevonuló
humanitás a lineáris fejlődés, az élettar-
tam, a folyamat világában mozog, nem
pedig a színpadi értelemben vitt változás,
a pillanat, az időtlen, forgó tér, a
mozgásvihar démoni-szcénikus közegé-
ben.

„Ábrázolhatja-e a zene valamely em-
beri életnyilvánítás problematikus voltát
önnön problematikusságával ?" - kérdezi
Fodor Géza A Mozart-opera világképe című
ismert kiváló könyvének Don Giovanni-
fejezetében, Donna Anna első felvonásbeli
bosszúáriájával kapcsolatban. A kérdés az
egész mű felett ott lebeg, hiszen Mozart,
egyedül a Hamlet Shakespeare-jéhez
hasonlíthatóan, gondolatilag-emberileg
megoldhatatlan konf-

Jelenet Mozart: Don Giovanni című operájának Erkel színházi előadásából



liktust, metafizikai létproblémát válasz-
tott műve tárgyának; a Don Giovanni ma-
gát e megoldhatatlanságot formázza.
Számtalan interpretációt kihívó mivolta
nemcsak talányosságában, hanem totális
érintettségünkben is rejlik. Azt tartjuk,
hogy a Don Giovanni az az alapmű az
egész újkori és modern európai kultúra
megértéséhez, amelyik a világ törését,
szakadtságát tematizálja. A polgári lét
egész erényességen, észelvűségen, huma-
nizálható érzéseken alapuló ideológiája és
emberi sorsa alulmarad a „régi" me-
tafizikával szemben, miközben éppúgy
érvényes is marad. Nem összemérhetők, s
hogy ez így van, az végzetes törés; de a
világ törésének a megkomponálása még nem a
mű törése. Az a mindennél erőteljesebb és
egyben talányos tapasztalat, hogy az élet
végül racionalizálhatatlan ösztöndi-
namikája, spontaneitása, mely gonosz,
öröm és szép együtteseként jelenik meg,
legföljebb zárójelbe tehető vagy szubli-
málható, de nem békíthető. Intenzitása, „az,
ami" volta csak eredeti formájában
maradhat meg. Nos, ez a tapasztalat
Mozart egész hangszeres életművének
egyedüli, hasonlíthatatlan érzéki egységé-
ben, egyedülálló hangzásegyensúlyában
is megvalósult, egy pillanatra sem feled-
tetve, hogy a Don Giovanni-szakadék nél-
kül mindez nem volna lehetséges. A dé-
mon szolgálatra szorítása, szolgálatba ál-
lítása egyedül és kizárólag a művészet, az
alkotás pillanatára lehetséges. A mű ezen
„luciferi" fogantatásáról Mozart egyetlen
pillanatra sem hajlandó megfeledkezni.

E „luciferi" tudás ellenére Mozart világa
zenei és dramaturgiai értelemben
egyaránt zárt és teljes, a törés és szakadék
tudásával, ábrázolásával együtt. Itt kez-
dődhet el mégis az a történet és maga-
tartás, ami Mozarttól tökéletesen idegen
maradt, az átlépést ebbe az új világba
nem tette meg, mert nem kellett megten-
nie, és ez: a polgári rezignáció története,
illetve a reflexió benyomulása a művé-
szetbe, az önértelmezés mint kiemelt tár-
gya a műnek, amellyel a felvilágoso-
dáskori humanitásideológia válságát vagy
lehetetlenségét jelzi, egy Mozart utáni

világállapotot fejez ki.

A Ljubimov-féle Don Giovanni ennek a
rezignációnak és reflektáló értelmiségi
művésznek a színháza, egy régi művésze-ti
emlékről, Mozart operájáról. Nem a darab
színháza, hanem együttes gondolkodás
róla. Átütő ereje, mély hatása abban áll,
hogy egy aktuális magatartás és látásmód
szerint felidézi, megidézi, sőt: idézetként
kezeli az eredeti drámai szín-házat, de -
nem az. Ily módon önmagáról, korunkról,
illetve egy régi, de bizonyos értelemben
végleg meghaladhatatlan, fölöttünk álló
művészi valóságról közöl reflexiókat. Ha
nem ezt tenné, akkor az aktuális
mondanivalója, érvénye: hatása válna
kétségessé (más kérdés, hogy így vajon az
a mű került-e szín-padra, szólalt-e meg,
vagy pedig egy kultúrtörténeti
emlékeztető, egy idézet, arról?). Mert
hiszen mindannak, ami az eredeti Mozart-
műben problémaként, drámaként és
rejtélyként megjelenik, mi-féle
mondandója, aktualitása volna, lehetne
egy konfliktuskerülő, antidramatikus,
metafizika nélküli, tragédiahárító és -
elfojtó korszakban, mely derűs és szürke,
nivellálóan pragmatikus, kissé angolosan
lapos, cinikusan súlytalan, minden
mélységgel, töréssel és szakadékkal
szemben - többnyire persze első látásra
joggal - gyanakvó, gátlástalanságát
őszinteségnek nevezi, a „kedély" örvé-
nyeiről tudomást nem vesz és elutasítja
azt, egyetlen törekvése a tehermentesítés,
és végül úgy véli, holmi démonokkal
polgári ősei derekasan és győztesen
megvívták harcukat, a legjobb példa rá
épp ez a korszak? Vajon nem rekvizitum-
e hát a Don Giovanni, és mindaz, amit
tartalmaz? Vagy legföljebb valami illetlen
aránytalan, ormótlan emlékezte-tő
olyasmire, amit elfeledtünk, sőt, meg-
haladtunk? Vajon nem csupán valami
bántó, sőt konzervatív memorandum az
emberi lélek és létezés rejtélyéről, amit
annak nyújtanak át, akire már nem vo-
natkozik? Merthogy Ljubimov rendezé-
séből nem hiányzik e kérdések iróniája, az
oratorikus előadásmód révén megjelenő
rekvizitumjelleg, az kétségbevonhatatlan.
A rendezés azonban épp e reflexivitás
által tudott újat mondani mirólunk,
minekünk, a Don Giovannira emlékezve.

Mi is alkalmazkodván Ljubimov eljá-
rásához, csupán emlékeztessünk: az egész
előadás tartalmaz valami feltételezett köz-
megegyezést, e mű zenéjének a beható
ismeretét, amire ráépül. A rendező a já-
téktérre helyezte a zenekart. Tökéletesen
meggyőző eljárás ez, nemcsak azért, mert
újítása valójában egy XVIII. századi szín-
házi szokást elevenít meg, ilyen értelem-
ben tehát „korhű", hanem azért, mivel az
operaműfaj közösségi, ensemble jel-legét
hangsúlyozza vele, szemben a modern
operajátszás tradicionális magányával,
„zárt számos" individualitásával, színpad
és zenekar közötti „elidegenedésével". A
zenekar is játszik, mint emlékeznek rá
azok, akik látták az előadást, a rendezés
teatralizálja és vizualizálja a zenét, a
karmester (Fischer Iván, illetve Kovács
János) széles gesztusai, színházi mimikája
által, továbbá azáltal, hogy egyes
szereplők (kivált Leporello) a zenekarból
lép játékba, és oda tér vissza. A zenekar
színháziasítása ugyanakkor éppen azzal
jár, hogy a színházi akciók tere be-szűkül,
és az előadás oratorikussá válik. A zene
játékba hozása a játék jelzéssé, utalássá
változásával jár együtt. Ez nem
elmarasztalás, hanem ténymegállapítás.

Az így kialakuló színpadon adódó iro-
nikus játékok, új színpadi energiák a jól
ismert helyekre és azok értelmezési le-
hetőségeire, konvencióira mutatnak rá,
tehát egy másodlagos színházi jelzőrend-
szert teremtenek. Például amikor Lepo-
rello a hegedűpult mellől lép játékba,
vagy amikor a karénekesnők lapozzák a
zenekarban ülők kottáit, amikor a darab
elején megjelenik Don Giovanni démona
egy néma szereplő képében, és leszúrja a
kormányzót. Más kérdés, hogy ez az
egyértelműen Kierkegaard ismeretét kí-
vánó, feltételező megoldás, mely köz-
vetlen reflexiója és értelmezése a műnek,
gondolkozás róla, nincs végigvezetve, egy
idő után hiába keressük „azokon az
ismerős" pontokon, ahol Kierkegaard
szellemében meg kéne jelennie. Emlékez-
tető a fináléban a harsonásoknak a híd-ra
helyezése, emlékeztető a nyitány alatti
akció: Giovanni az előadás egésze alatt
nyitott pokolhól (az „egykori" zenekari
árokból) emelkedik ki lassan, és a nyitány
második felében eltűnődve üldögél a
súgólyukon. És emlékeztető módon van
előadva a bál és a vacsora, a második
felvonásbeli többszörös keresés-kergetés
és álleleplezés. Félhomály van végig a
színpadon, nincs fény a bál idején sem,
nincs a szextett híres fordulatánál,
Ottavióék bejövetelekor sem, nincs a va-
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csora alatt. Reflexiós emlékeztető, hogy
amikor a csábítót elviszi a Komtur a
poklokra, a pokolban énekel a kórus, az
oratorikus hatást fokozva: gyertyákkal a
kézben. Lehet, hogy ennek a megoldás-
nak, amely rendkívül erőteljes és tartal-
mas, van bizonyos oroszos hangsúlya;
pravoszláv istentiszteletek mélységes
bűntudattal telt, keleti keresztény légkörét
idézi. Az orosz hagyományba a démonia
egyértelmű és hangsúlyos vállalása révén
kerül ez a mű, bizonyos helyein orosz Don
Giovannit látunk-hallunk, nem-csak azért,
mert tudjuk, hogy ez a téma az orosz
irodalomnak is kedvence volt a múlt
század első felében, hanem azért is, mert
tudjuk, az orosz szellemiséget milyen
mélyen áthatja a gonoszról és a
démoniáról való szüntelen gondolkodás,
mintegy közös fejtörést okozva.

A zenekar hosszú évek óta nem szólt
ilyen tisztán, világosan és telten, mint ez
alkalommal. Az opera muzsikusait a ren-
dezés éppúgy, mint Fischer Iván kon-
zseniális munkája felvillanyozta, és újra
azon a színvonalon dolgoztak, amelyiken
érdemes. Egy hónappal később Kovács
János dirigálása ugyanezt a meggyőző erőt
mutatta. A kiegyensúlyozott és értelmes
hangsúlyokkal emlékeztető zenekari
hangzás nem mindig tudta magával vinni a
kórust, mely erőtlenebb, fátyolosabb volt,
mint amit funkciója meg-kívánt volna.

Ami a szólistákat illeti - bár e fogalom
használatát ez az előadás üdítően meg-
kérdőjelezi , kiváló énekesek nem teljesen
kiegyensúlyozott módon, mégis nagy zenét

produkáltak. Melis György, a nagy magyar
színészek egyike, aki oly sokszor és új
meg új arcot mutatva énekelte a
címszerepet, most egy kései csábítót ala-
kított, aki emlékeztet csupán arra, aki volt,
és mindössze ragyogóan, plasztikusan és
hihetetlen gazdagságot mutatva - énekelni
akar. Az olaszul előadott darab az ő
szövegejtésében volt a legtisztább. Az
előadás talán legnagyobb énekesi tel-
jesítménye Kukely Júliáé (Donna Anna),
aki rendkívüli mélységgel, erővel és ér-
zelmi gazdagsággal jelenítette meg sze-
repét. Sudlik Mária, akinek drámai te-
hetségét és egyenetlenül megmutatkozó,
de elementáris énekesi képességeit régóta
tisztelhetjük, igen magas színvonalon
küzdött meg a szereppel: Elvira drámáját,
életének kétségbeejtő kettősségét zeneileg
kevésbé dolgozta ki, egyensúly--
zavarokkal küzdött, noha ez maga szere-
pének egyik, megoldandó titka. Gulyás
Dénes férfias és tisztán, erősen felhangzó

Ottavio-muzsikát produkált, amit csak
üdvözölhetünk, midőn még mindig kísért
a közönségben és az értelmezésben a
„férfiatlan", „gyenge" Ottavio fantom-ja.
Polgár László Leporellója kiváló ko-
médiás, nagyszerű énekesi képességekkel,
amelyekkel jól induló pályáján úgy lát-
szik kiválóan gazdálkodik is. Az ő ka-
rakterformálására volta leginkább jellem-
ző a ljubimovi intenciók elfogadása: uta-
ló, hivatkozó megmutogatás, reflektáló
láttatás. Kalmár Magda Zerlinája egy
régebbi operai mozgásstílust és kifejezés-
módot idézett, ami egyáltalán nem volt
zavaró, éneklése megbízhatóan tiszta és
árnyalt volt. Zenélésmódjával is egy ha-
gyományosabb Don Giovanni-értelmezésre
utalt vissza. Ugyanez érvényes Begányi
Ferenc Komturjára is. Egyértelműen
idegen és súlytalan ebben az előadásban
egyedül Vághelyi Gábor Masettója volt.
Az énekesek és a zenekariak teljesítménye
attól is megnő, hogy David Borovszkij
díszletei nem díszletek a szó régi operai
értelmében, nem alkalmazott dekoratív
elemeket, csupán funkcionális elemeket,
szinte örökké változtatható, rendkívüli
mozgékonyságot lehetővé te-vő és
követelő elementumokból összeálló
pajtában vagyunk, amelyet hátul egy a
metafizikum megjelenítésére szolgáló
függőhíd zár le. Az előadás mint együttes
produkció, zeneileg kimagasló az utóbbi
évtized magyar operatörténeté-ben,
hallhatóan „zsenializálta"' az egyes
énekest csakúgy, mínt a karmestert, a mu-
zsikust. A koncepció felszabadító hatása
az együttesre kétségbevonhatatlan.

A kérdés, amiből kiindultunk, minden
kritikai felhang nélkül azonban megma-
rad: vajon a Don Giovannit hallottuk és
láttuk, vagy pedig egy nagyszabású zenei-
dramaturgiai filológiát, amely exkluzív
ismeretekre és közmegegyezésre épít,
melynek létjogosultsága vitathatatlan
ugyan, de végtelen korszakszomorúságot
áraszt azáltal, hogy a reflexiót ad-ja a
műről, az emlékpróbát az előadásról, egy
végtelenül kifinomult, hellenisztikus
gesztust? Tökéletesen érvényes, hiszen
kinyilvánítja a reflexiót, helyenként múlt
századi orosz értelmiségiek éjszakai Don

Giovanni-vitáit szcenírozva, de vajon lé-
tezik-e ez a kései, hellenisztikus: kelet-
európai Mozart? És vajon létezik-e egy-
általán színpadi reflexió arról a műről,
amelynek tárgya az érzéki zsenialitás?

HERMANN ISTVÁN

Kit miért becsülnek?

A Hat szerep keres egy szerzőt
a Vígszínházban

A legelkeserítőbb az, hogy a jelentős író-
kat mindig másért becsülik, mint ami az
igazi érdemük. Nem elkeserítő-e, ha a
leggyakrabban idézett goethei mondat az,
hogy „az örök női visz bennünket fel-
felé", nem szomorú-e, hogy ha Shakes-
peare-ből kiemelik a művész és a bolond
azonosságát. Pirandellót pedig akkor
kezdték el értékelni, amikor megterem-
tette azt, amit nem ő teremtett meg, mi-
dőn a Hat szerep keres egy szerzőtben ki-
mondottan, formálisan megalkotta a já-
tékot a játékban, mint ahogy előtte már a
Hamlet betétdarabjánál Shakespeare
megtette és sokan mások is. Pirandellóval
mint modern szerzővel persze könnyű volt
eljátszani azt, hogy ő valami nagy formai
újító, akinek semmi köze sincs az
illúziórobbantó színházhoz. Olyannyi-ra
lehetséges volt ez, hogy sokan az olasz
verismótól is elszakították, és nem
ismerték el, hogy része volna a negyvenes
években kezdődött neorealizmus ha-
gyományaiban; mások viszont éppen el-
lenkezőleg, verismo Pirandello - neo-
realizmus vonalat fedeznek fel.

A tévedések vígjátéka azonban nem-
csak ezen a területen zajlik, hanem ott is,
midőn Pirandellót elkezdik valami olyan
mélységgel értelmezni, mely nagyon is
elavul, amely sokkal inkább kong, mint az
állítólag avuló Ibsen, mely „a nagy
gondolatok" íróját teremti belőle. Eszerint
mély és egyre mélyebbre fúró, szinte az
emberi lélek legmélyebb mélységeit
föltáró olyan gondolatokat hordoz, amik-
nek a jelentősége kozmikus. Mások per-
sze arra mutatnak rá, hogy Pirandello
mennyire próféta volt, s éppen ebben a
darabjában az. Hiszen messze a szocioló-
gia előtt felfedezte azt, ami a szocioló-
giában csak most vált divatossá: az em-
berek szerepeket kapnak, a szerepekből
nem lehet kiugrani, a szerep az ember, és
ez igazabb, mint az, hogy a stílus az
ember, s még inkább igaz az, hogy a stí-
lusos szerep az ember - s így Pirandello, a
szicíliai szerző voltaképpen a szerep
színházát teremti meg.

Nem mondanám mindezt el, ha mind-ez
nem volna nagy bölcsen benn a a víg-
színházi előadásban. De majdnem min-


