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„Mintha szellem
szólna benne"

A Varázsfuvola Pécsett

„A zenerajongók, akik Mozart Varázs-
fuvoláját hallgatva követik Sarastro szelí-
den magabiztos harcát az Éj királynőjével,
a sötétség birodalmával, aligha gondolnak
arra, hogy e nagyszerű opera milyen.
szoros kapcsolatban áll egy többé-kevésbé
titokzatosságba burkolt, a mai generációk
előtt szinte teljesen ismeretlen, egykori
társadalmi szervezet-tel, a
szabadkőművességgel. Pedig a kapcsolat
nagyon is sokrétű: a zene-szerző Mozart, a
szövegíró Schikaneder szabadkőművesek
voltak, a történet maga is a
szabadkőművességet szimbolizálja,
szereplőihez élő történelmi. köz-életi
figurák szolgáltak mintáuL" Ezek-kel a
szavakkal kezdi a századunk
szabadkőművessegéről szóló kismonográ-
fiáját L. Nagy Zsuzsa..

Az a távolság azonban, amelyről a fent
idézett részlet beszél, nemcsak ennek a
titkos társaságnak. a mai meg-értésére és
megismerésére érvényes, ha-nem --
bevallva vagy bevallatlanul --arra a
műfajra is, amelyben Mozart ezt a témát
megfogalmazta: azaz az operára. Nemcsak
a Varázsfuvola konkrét utalásai veszítették
el. mára a hozzáférhetőségüket, nemcsak.
a szabadkőművesség vált a hétköznapi
befogadó számára a múlt egy kövületévé,
hanem --- a modern művészet
fejlődésének iránya szerint - az opera mint
színházi műfaj is fokozatosan
mumifikálódik. Bár az operát kétség-kívül
elsődlegesen a zene területére kell.
sorolnunk, színházi megújítása kizárólag a
színház saját eszközeivel, a rendezés útján
történhet meg (amibe beleértendő a
színészi. játék, a látvány stb. is).

Ha az opera -- az eddigi gyakorlatot
követve - a színházban továbbra is kvázi-
oratóriumként, hangversenyként jelenik
meg, amikor az énekesek úgy jönnek. be
áriáikat, recitativóikat és duettjeiket stb.
előadni, ahogyan a hegedűs a vonót a
húrokra illeszti - majd a le-játszott
taktusok után leveszi --, akkor ugyanolyan
halott előadások fognak születni, mint
amilyen eleve elvetélt próbálkozás a
színházi produkciók hanglemezen történő
megjelentetése. Igy ugyanis a színházban

az oratorikus operaelő

adás esetében - valami színháztól idegen,
a maga nemének meg nem felelő alkotás
jelenik meg (a lemezen pedig a színházi
produkció attól fosztódik meg, ami
színházzá teszi).

A közelmúlt néhány operabemutatója
azonban láthatóan kísérletet tett a műfaj
színházi megújítására (így az Erkel
Színház tavalyi Don Giovanni-előadása vagy
a. szegedi Nemzeti Színházban az évad
elején színpadra került Telemann-mű).
Bizonyos mértékben ez mondható el a
Pécsett bemutatott Varázsfuvoláról is,
mellyel a színház az 1984/85-ös évadot
megnyitotta. A zenei. világnapon tartott
előadással a társulat operatagozata
huszonötödik évadát kezdte meg. A pre-
mierre azonban nem most, hanem még
júniusban sor került; az előző szezonban
két alkalommal volt műsoron a kettős
szereposztásban betanult opera. A be-
mutató körüli bonyodalom (váratlan
megbetegedés miatti kényszerű beugrás)
miatt méltányos most visszatérni az
előadásra.

Ennek elemzése előtt azonban röviden
szólnom kell a műről. Bár a szabad-
kőművességről egyre kevesebb közkeletű
ismerettel rendelkezünk, a Varázsfuvo la
kapcsán szükséges kitérni erre a
témakörre. librettó forrásaként ugyan-is
nemcsak az elemzésekben elsődlegesen - s
gyakran kizárólagosan -- emlegetett
Wieland-mese, a „Lulu avagy a
varázsfuvola" jöhet számításba, hanem a
szabadkőműves Terrason regénye, a
„Sethos" is, melyben a szerző antik
misztériumokat, bizonyos hellenisztikus-
római témákat és motívumokat éleszt fel.
A. kapcsolat filológiailag is igazolható:
„A Varázsfuvola két helyen. fedi
majdnem szó szerint(!) Terrason regényét:
Sarastro F-dúr áriájának és

a két] páncélos c-moll duettjének misz-
tikus soraiban" - írja kitűnő tanulmá-
nyában G. Miháltz (Magyar Filozófiai
Szemle, 1983/2. 243. lap). Az egyezés
jelentősége abban van, hogy Mozart
századában at antik misztériumok külö-
nös fontosságot kaptak, s ezen belül is a
szabadkőművesek igen erősen vonzódtak
ehhez a problematikához. A. mű szüzséje,
Tamino beavatásának. mozzanatai szinte
tökéletesen fedik azt a be-avatási.
szertartást, melyről Aptdeius ír az
Aranyszamárban : ,,A halál határán
jártam, Proserpina küszöbét tapostam,
végigmenten az összes elemeken, s
visszatértem . . Fölvirradt a reggel, véget
ért az avatóünnep, és én --- miután
fölszenteltek tizenkét talárban - most
kiléptem a templomba ..
Napistenöltözetemben szobor mód ára
álltam ott ..." Mindez azonban csak a
librettó eredetére világít rá, a muzsika
szabad-kőműves voltára, illetve ilyen
vonatkozásaira nem. G. Miháltz Alirán
fent idézett tanulmányában ezzel
kapcsolatban azt írja, hogy a Varázsfuvola
„éppen a. legkarakterisztikusabb,
legexponáltabb helyeke a szabadkőműves
daloké-hoz hasonló dallami, harmóniai,
ritmikai fordulatot használ". Ezekre a
konkrét fordulatokra itt nem térek ki,
csak jelzem, hogy a mű zenéjének
értelmezésé-ben a legkoherensebb
magyarázatra a misztikus interpretáció
nyújt lehetőséget.

A. pécsi előadásban, melyet Szegvári
Menyhért rendezett, jelentős szerepet
kapnak a látványelemek, és a produkció-
ban a Húros Annamária. tervezte dísz-
letelemek és jelmezek tökéletesen. szer-
vesülnek a rendezői megoldásokkal. A.
színpadot az egész előadás alatt egy
áttetsző, vékony előfüggöny választja el
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a nézőtértől. Ez a szélek körül festett
finom anyag az egész színpadképet
álomszerűvé, sejtelmessé teszi, és szerepe
értelmezhető úgy, mint ami azt a távolságot
hangsúlyozza, ami a nézők, a mai
közönség s e misztikummal és mára már
megfejthetetlen rejtvénnyé merevült
utalásokkal átszőtt színpadi világ között
feszül.

A függönyre festett bokorszerű, felhő-
szerű formák mögött feltűnik az erdő, ahol
Tamino herceget megtámadja a kígyó. Az
előadás a látvány állandó alapelemeként
szerepeltet egy hat szel-vényből álló
tárgyat, mely - ha a szelvények egymáshoz
illeszkednek, akkor - a talajon álló
félgömböt formál. Ezek a „gerezdek",
ívszerű tárgyak alkalmasak a tér olyan
tagolására, hogy erdőt (fákat), oszlopokat,
termeket, kupolákat stb. egyaránt
jelöljenek. A térben így keletkező
takarásokban pedig mind-végig jelen
vannak az erdő vadjai, azok a szelíd
állatok, akik ezt a természetbe helyezett
történést nyomon követik.

A műből eleve következő szimmetrikus
formák a térépítkezésben is meg-jelennek,
a színpadkép döntően - bár más-más
módon megnyilvánuló - harmóniát
sugároz. A színek egymást ki-egészítő és
ellentétező volta szintén a darabból
következik, amit az előadás pontosan
követ. Az Éj királynőjének és Sarastrónak
fekete-fehér oppozíció-ját Pamina és
Tamino rózsaszín és kék öltözéke egészíti
ki.

A szereplők mozgatásában - és a pro-
dukcióba épített koreográfiában, melyet
Eck Imre tervezett - az előadás igyekszik
elkerülni az operabemutatók statikusságát
és látványbeli unalmasságát. Számos
szellemes megoldás szerepel az egyes
epizódokban; a három hölgy Tamino
fölötti vitáját például a szereplők
gesztusainak frappáns kiemelése teszi
élvezetessé, s ugyanez mondható el
Monostatos és Papageno kettőséről is. A
Sarastróra és közegére jellemző „szelíd
magabiztosság" a papok tablói-nak
kialakításában is kifejezésre jut, de az ily
módon kirajzolódó képek nem válnak
élettelenné, hanem látványbelileg is
megerősítik azt, amit a zene hangulata
sugároz.

A Varázsfuvola prózai betéteit a ren-
dező sajátos módon elidegeníti a zenei
világtól, az előadáson ugyanis ezeket a
részleteket nem az énekesek mondják,
nem élőben hangzanak el a prózai mon-
datok, hanem felvételről, és - az esetek
többségében - nem is az operaénekesek

„civil" hangján, hanem a pécsi társulat
színművészeién. A színpadon ilyenkor
csak a beszéd jelölése történik meg,
gesztusokkal, odafordulással, fejmozgás-
sal. Ez újabb adalékként értelmezhető
ahhoz, hogy Szegvári itt a distanciát
hangsúlyozza, amit egy hasonlattal úgy
tudnék megvilágítani, hogy a Varázs-
fuvola világa úgy jelenik meg itt, mint egy
zenélődoboz, ami azonban nem pejorálja a
művet, hanem olyan csodaként jeleníti
meg, mint amilyen csoda Papageno
harangjátéka és Tamino flótája.

Hiszen az az aufklerizmus és az a tiszta
harmóniára valló hitelesen meg-valósuló
törekvés, mely az operából árad, ma
inkább tűnik távolinak és rá-csodálkozásra
méltónak, mint a jelen-korban is
érvényesnek és követendő-nek. Ezért is
értelmezhető úgy a pécsi előadás, mint
ami e függönyön áttetsző és éles
kontúrokkal építkező világban a múlt egy
gyönyörű korszakát látja, egy olyan
periódus művészi megfogalmazását, mely
Apuleiustól Terrasonon át Schikanederig
terjed. Schnikaneder még feltételes
módban fogalmaz, amikor a varázserejű
hangszerről azt mondatja az egyik
szereplővel: „ ... mintha szellem szólna
benne." Ma ez a feltételes mód nyugodtan
feloldható : valóban szellem szól - a
fuvolából éppúgy, mint az egész operából
-, olyan szellem, amellyel a ma
emberének időről időre át kellene
itatódnia.

Az október elsejei előadáson szereplő
énekesek közül a legjobban Vághelyi
Gábor Papagenója, Kovács Attila Ta-
minója, Marczis Demeter Sarastrója,
valamint Aszódy Mária az Ej királynőjé-
nek és Csáky Ágnes Papagenának a sze-
repében tetszett. Mivel elsősorban a ren-
dezésről kívántam beszámolni, az éne-
kesek színészi és előadói teljesítményére
nem térek ki, bár - különösen a fenti
művészek - többet érdemelnek nevük
puszta megemlítésénél.
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A calais-i polgárok

Kaiser-Hegedüs Géza színműve
Győrött

Georg Kaiser A calais-i polgárok című,
1914-ben írott műve az európai drámának
már abba az irányvonalába tartozik,
amelynek témája nem az emberek közötti
viszonyokban realizálódik, hanem benső
világukban.

A XV. századi francia-angol háborúban
a francia seregek teljes vereséget
szenvednek. Az angol király ultimátumot
küld Calais városának: vagy elébe járul hat
polgár kötéllel a nyakában, s feláldozzák
életüket városukért, vagy ostrommal veszi
be a várost, és lerombolja. A calais-i
polgárok a kikötő építését most fejezték
be, s a nagyon sok munkával elkészült
kikötő a hajózást és a kereskedelmet
lendítené fel. A polgárok között ezért vita
kezdődik: a város feladásával
megmentsék-e a kikötőt, avagy a francia
becsület megóvásáért vállalják-e az
ostromot? A vitában az első álláspont, a
gazdag polgáré, Eustache de Saint-Pierre-
é győz. Kaiser drámájának valódi témája
az 1. felvonás végén exponálódik: nem
hat, hanem hét polgár jelentkezik önként a
halálra. Ettől kezdve az a döntés áll a mű
elő-terében, hogy ki legyen az az egy, aki
megmenekül a haláltól. Először sors-
húzással akarják kiválasztani, de a cere-
móniát vezérlő Eustache már eleve hét
azonos színű golyót rakat az urnába, s így
a döntés elhalasztódik. A következő
javaslat szerint az marad életben, aki
másnap hajnalban közülük utolsónak
érkezik a város főterére, ahonnan el-
indulnak az angol király táborába. Azon a
hajnalon sorra érkeznek a polgárok, s
Eustache marad utolsónak. Így ő mene-
külne meg. Azonban megérkezik Eustache
apja fia holttestével, s közli, fia az
elindulást jelző harangszókor öngyilkos
lett. Néhány perc múlva érkezik az angol
király küldötte: a város kegyelmet kap,
mert a királynak ezen az éjszakán fia
született.

A mű lényegét ebben a drámában nem
az alakok közötti viszonyváltozások
hordozzák. Ezért a puszta eseményekből
nem tudható meg, hogy Eustache miért
halogatja a döntést, és miért lesz öngyil-
kos. Találhatók azonban csak monoló-


