
hatalmas sikerének. Pedig mindössze az
történt, hogy összeállt három színész
(közülük az egyik, Csortán Márton, a
bábszínházban dolgozik, a másik, Salat
Lehel, az Allami Magyar Operától kapja a
fizetését és Toszó Ilona) kezdeménye-
zésére azon kezdett gondolkoznia hogyan
lehetne élő színházat adni a gyerekeknek.
Nem állt rendelkezésükre megfelelő darab,
klasszikus és kortárs költők verseiből,
dalokból maguk „írtak" szövegkönyvet -
játékot. Alkotáslélek-tani,
befogadásesztétikai és pedagógiai
tanulmányt kellene írni arról, ahogyan ez
az önkéntes produkció matinéról matinéra
(a sétatéri színház emeleti előterében)
alakult, fejlődött, vált egyre könynyedebbé
- de nem „könnyűvé". A színészek
felszabadultak, értelmét érezték a
munkának (a pluszmunkának), és mű-vészi
eszközeikben is gazdagodtak. A kritikus
számára a legnagyobb élményt -
természetesen a gyermekek kinyilvánított
öröme mellett - Salat Lehel öröme
jelentette. Ez a fiatal színész, akit a
Csongor és Tündében, Csongor szerepé-ben
Harag sem tudott kellőképpen fel-
szabadítani, játékossá tenni, a Csiribiri-ben
élte ki magát, a legapróbb (és leg-
hálásabb!) nézők között, és maradéktalanul
elhitette - a felnőttként ott illeték-
telenkedővel is -, hogy egyike legjáté-
kosabb, legőszintébb, méltánylandó mű-
vészi eszközökkel rendelkező színésze-
inknek.

A Csiribiri egyik nagyjelenete a vona-
tozás: a három színész valamennyi el-
bűvölt kis nézőt felállítja, a gyermekek
egymásba kapaszkodnak - az első Salat
Lehelbe -, és elindulnak körbe, szétnézni
az ország tájain. Toszó Ilona többször is
figyelmezteti a kicsiket: vigyázzanak, jól
fogózzanak össze, ne szakadjon el a vonat.

Alighanem ez a legidőszerűbb, leg-
etikusabb figyelmeztetés, amely szín-
házban elhangozhat. Abban a színház-ban
különösen, amely közel kétszáz éve
szolgálja közönségét, az anyanyelvi mű-
veltséget, a szó tisztaságát.

DR. VIOLA GYÖRGY

Bayreuthi beszélgetések
Wolfgang Wagnerrel

A második világháború után, 1951-ben,
Richard Wagner zseniális unokái, Wie-
land és Wolfgang Wagner indítják el az
úgynevezett „Új-Bayreuth"-ot, közösen
vezetik, majd Wieland Wagner 1966-ban
bekövetkezett halála óta Wolfgang
Wagner az Ünnepi Játékok egyszemélyi
vezetője, akinek az utóbbi tíz évben
három kiemelkedő rendezése a Parsifal, A
nürnbergi mesterdalnokok és a Tannhäuser
volt.

Mindhárom produkciót több alkalommal
láttam Bayreuthban.

Parsifal
Richard Wagner 1882. január 13-án
Palermóban fejezte be a Parsifalt. Az ős-
bemutató 1882. július 26-án volt a
Festspielhausban. Ezt tizenöt előadás
követte. Az ősbemutató díszleteiben és az
eredeti rendezésben ötvenegy éven át
játszották változatlanul. Csak 1934-ben,
majd 1937-ben adták elő új rendezésben,
és készült új díszlet, s ez utóbbi az akkor
húszesztendős Wieland Wagner munkája
volt. Ezt követően 1951-ben újították fel a
darabot Wieland Wagner rendezésé-ben
és díszleteivel.

1975-ben Wolfgang Wagner tervezett új
színpadképet, és rendezte meg a darabot.
Nagyszerű rendezése eszmei aranyhíd a
régi konvencionális megoldások és a mai
modern szemlélet között. Megkértem,
mondja el gondolatait a Parsifalról.

- Richard Wagner színpadavató, ünnepi
játéknak nevezi a Parsifalt. Ez a
megjelölés már eleve sok mindent magába
foglal. Először is: „Ünnepi Játék", a többi
művét nem így jelölte. A Lohengrint például
romantikus operának, a Trisztánt
háromfelvonásos játéknak nevezte.

Eredetileg azt akarta, hogy ezt a mű-vét
kizárólag itt Bayreuthban, az ő Ünnepi
Játékok-színházában adják elő. A
közönséggel szemben olyan követel-
ményeket támasztott, amelyek csak attól a
közönségtől várhatók el, amelyik külön e
célból jön a különleges veretű ünnepi
játékok színhelyére. Olyan közön-

ségre számított, amelyik képes befogad-ni
a mű szellemi-filozófiai tartalmát. -
Lényegében melyek a mű szellemi, filozófiai és
természetesen színpadi fő problémái ?

Richard Wagner ezen öregkori műve
egy egész élet küzdelmeinek, vívó-
dásainak szellemi összefoglalása. Vívódá-
sok keresztény dogmákkal és gondola-
tokkal, de jelentős mértékben tartalmaz
indiai elemeket és általános világeszméket
is. Tehát valójában ez „világdráma",
amelyben középpont maga az ember.

- Akkor a Parsifal tulajdonképpen az ember
tragédiája?

- Igen, ezt lehet mondani. De milye-nek
is ezek az emberek, ínségeikkel és
küzdelmeikkel, bajaikkal és örömeikkel, a
maguk pozitív és negatív oldalaikkal,
tudatos és ösztönös, aszkétikus és szexuá-
lis problémáikkal.

A Parsifal - és ezt sohasem szabad
elfelejteni - színpadi mű, a színpadra jel-
lemző minden drámai lehetőséggel és
hangvétellel. Nagyon fontos azonban
megállapítani, hogy a Parsifal természe-
tesen nem tud végleges megoldást adni
valamennyi emberi és filozófiai problé-
mára. Az utolsó kép nagy kérdőjellel
végződik. De hiszen ez mindig így van. A
nagy tettek, a történelmi vagy politikai
jellegű nagy események után mindig
marad számos kérdőjel. Erre számtalan
példa van a francia forradalomtól nap-
jainkig. A forradalmak kezdeményezé-
seket váltanak ki, célokat tűznek ki. A
kérdés : mi marad később az ideálokból ?
Elérik-e a kitűzött célokat, és végül az
ismétlődő emberi gyarlóságok után mit
képesek megtartani az eredményekből?

Számomra a Parsifal-előadásban nem a
megnyugtató megoldás a fontos, ha-nem a
különböző szereplők küzdelme alapján az
emberi sorsok, problémák bemutatása.

- A Parsifalban előforduló jellemek közül
sok hasonlóval találkoztunk már Wagner
korábbi műveiben, mintegy előfutárként. Önnek
is ez a véleménye?

- Igen, itt van például Klingsor, aki-nek
majdnem alberichi a jelleme, vagy Titurel,
aki szinte „szuper Wotan", annak minden
konzekvenciájával és minden
kegyetlenségével, de tulajdonképpen
negatívabb figura, mert Wotan egy
fejlődési folyamaton megy keresztül,
Titurel viszont statikusan merev marad.
Az öreg Titurel ellentmondásos figura, élt
szexuális életet, hiszen fia van: Amfortas,
de annak ellenére, hogy fiat nemzett,
mindazoktól, akik a Grál-közösséghez
csatlakoznak; megköveteli az aszké-



zist. Ez önmagában véve is nonszensz. Ezt
egész banálisan kimondom nagy
humoristánk, Wilhelm Busch szavaival:
„Már minden mögöttük van, és most
nagyon erényesek."

A minden oldalról rejtélyes asszonyt,
Kundryt, az opera nőalakját, fejlődésé-nek
különböző stádiumaiban megfigyelve azt
látjuk, hogy végül ő is elhivatottságot lát
maga előtt, és í g y őt emancipáltnak kell
tekintenünk, ezért nem ha-gyom őt
rendezésemben a darab végén meghalni.
Erre a megoldásra tulajdonképpen az
bátorított fel, hogy már Richard Wagner is
végrehajtott egy nagyobb változtatást,
amely ezt a befejezést sugallja. Ugyanis,
ha a darab végén Kundry meghal, akkor a
Grál-templomból a nő teljesen
kirekesztődik.

Itt kell beszélni az ősi, természetes
szexualitással telített viráglányok-jele-
netről, amelynek zenei anyaga az ősi faj-
fenntartó ösztönt fejezi ki, és amelynek
zenei ellenpontja csúcspontként a Grál-
zenében van.

Amikor Parsifal Kundry csókja után,
Amfortas iszonyú szenvedéseit újra átéli,
akkor viszont azt kell figyelembe ven-
nünk, hogy Richard Wagner egy fel-
fokozott Trisztánt látott Amfortasban.
Csakhogy Trisztán a vágyakozás drámája, a
férfi és a nő közötti egyesülési vágy
drámája, de ott gyakorlatilag nincs más
kiút, csak a halál. Richard Wagner
számtalanszor kifejezte, hogy Amfortas-
ban a túlfokozott Trisztán személyesül
meg, ezért szerintem Amfortas személye
rendkívül elgondolkoztató.

- A fölöttébb összetett és a legtöbb problémát

képviselő személy természetesen Parsifal .

Melyek, azok a tulajdonságok, amelyeket az ön
rendezése hangsúlyoz?

- A főprobléma: el tudja-é ember
végezni a megváltás feladatát? Képes-e,
alkalmas-e erre egyáltalán az ember, aki
az eredendő bűntől terhelt? A „balga
szent" középkori kedvelt alakját dolgozta
itt fel Richard Wagner. A tudatlansága
folytán bűntelen Parsifal, úgy tűnik, képes
volna ősi ösztönből, közvetlen
élményekből merítve a szenvedő, bűnös
ember megváltására. A Parsifal a részvét
drámája, mert a főhős a mások
szenvedéseit látva, elfelejti sajátját, és
mint egy antenna veszi és éli. át a máso-
két, és ezáltal hisz, ezért van a 11. és Ill.
felvonás között a nagy pokoljárás, amelyet
a zene pontosan kifejez. Parsifal azonban
sokáig bizonytalan önmagában, csaknem
végig. Hosszú ideig Gurnemanz, az öreg
világi bölcs vezeti. Gurne-

mann elbeszélő, tulajdonképpen egy
evangélista alak, de telve szenvedéllyel,
sokat átélt elbeszélő, aki elmondja az elő-
történetet, és megmutatja az urat, ame-
lyen menni kellene.

Megkíséreltem saját kifejezési eszkö-
zeimmel megtalálni az utat a mű mélysé-
geihez. Elképzeltem egy olyan alakot,
akinek jelleme sziklaszilárddá válik.
Konstruáltam egy templlomot, amely
valahogy sziklába nyílik. A Grált az ol-
tárba helyeztem, mint valami kincset a
széfbe. A végén a templom kissé meg-
nyílik, jönnek a Grál-lovagok előfutárai
is, a laikus testvérek. Mindenki együtt
jön be a templomba, már nincs szigorú
imarend, nincs szígorú rítus.

De megoldódott-e minden probléma ?
A bűntelen balga elég erős lesz-e? Meg-
marad-e idealizmusa? Az örök nagy
kérdőjel, mi jön ezután? Ezért csináltam
szándékosan nyitott lefejezést. Parsifal
nem Grál-királyként áll a templomban,
nem jelenik meg díszes köpenyben,
királyi palástban, koronázási jelvények-
kel, hanem egyszerű köntösben, egyszerű
emberként visszalép a körbe.

Richard Wagner ebben a művében
olyan mély érzelmeket, gondolatokat
dolgozott fel, zenéjében olyan színeket,
szimbólumrendszereket használt, és
helyezett egymás fölé, ezenkívül annyi
paradox dolgot is tartalmaz ez a zene,
hogy annak, aki a Parsifallal foglalkozik,

vagy színpadra viszi, és a legmélyebb
gyökereket is ki akarná ásni, annak olyan
rendkívüli tehetséggel kellene bírnia,
mint nagyapámnak, Richard Wagnernek.

A nürnbergi mesterdalnokok

Az 1981. évi szezon kiemelkedő
eseménye A nürnbergi mesterdalnokok

felújítása volt. Wolfgang Wagnernek ez a
rendezése valódi „szuperprodukciónak"
bizonyult, jelenleg is így játsszák, és a
következő, 1887, évi szezonban is
folytatja. diadalútját. Wolfgang Wagner a
Festspielhaus kis kertjében válaszolt kér-
déseimre.

- Az ön jelenlegi rendezéséhen Hans Sachs

aránylag fiatal, Beckmesser elegáns és
megnyerő. Miért

- Az opera két főalakját: Sachsot és
Beckmessert igyekeztem teljesen új
megvilágításba helyezni. Mindkettő
lényegesen fiatalabb, mint ahogy azt
megszokták. Éva tizenhat-tizenhét éves,
energikus, spontán leány. Sachs és
Beckmesser legfeljebb negyvenéves, ha
ehhez Stolzingi Waltert úgy huszonkét
évesnek veszem, akkor olyan
életkorskála jön létre, amely reális,
elfogadható. Sachsot nem szabad túl
öregnek, sőt aggastyán-nak ábrázolni.
Csak viszonylag fiatal Sachsnál jelenthet
áldozatot a lemondás Éváról. Akarattal
távolodik el Évától, mert tudja, ha az
ifjúság egymásra talál,

Wagner Parsifalja Wolfgang Wagner rendezésében



az idősebbnek ebbe bele kell nyugodnia. Ez
a világ természetes rendje.

Éva egy „kis Izolda". Persze nem annyira,
hogy méregpoharat ürítsen a szeretett
férfival, de annyira igen, hogy mindent és
mindenkit elhagyva meg-szökjenek.

A jelenlegi rendezésem alaptételeként
említett életkorok a mű szövegéből
következnek. Tudatosan hangsúlyozom,
hogy Éva kegyeiért hármas versengés
folyik, tudatosan alakítottam ki egy
„háromszögfeszültséget". Annak, hogy a
versenytársak hárman vannak, a meg-felelő
életkorok adnak realitást.

Később Sachs a kvintcttben egyértel-
műen kimondja, hogy ő lemondott Éváról,
mert részére az ifjúság már inkább fogalom,
mint realitás. Hans Sachs és Beckmesser
személyén keresztül Richard Wagner az
öregedés drámai folyamatát is megmutatja.
Itt említem meg, hogy nagyapám egy
levelében írta: „Beckmesser nem intrikus és
nem komikus személy, ő ugyanolyan
komoly, mint bármelyik mester.
Beckmesser belső tulajdonságai:
türelmetlensége, dühe, majd kétségbeesése
miatt kerül olyan helyzetekbe, amelyek
folytán nevetségessé válik."

Ehhez kapcsolok egy jellemző példát. A
II. felvonásban Beckmesser tulajdonképpen
egy félreértés áldozata. Mi történik?
Szerenádot ad (azt hiszi, Évának), az
ablakban azonban Magdaléna áll és

A II I. felvonás színpadképe A nürnbergi
mesterdalnokokból (Bayreuthi Ünnepi Játékok)

szik, egyrészt bayreuthi házát
„Wahnfried"-nek nevezte el, másrészt a
„Wahn" szónak a némctben hatféle
jelentése van. Sachs a nagy monológban
azt az életet magyarázza, amelyik itt a

Mesterdalnokokban huszonkét óra alatt
lejátszódik a színpadon. A

Mesterdalnokokban ötven-hatvan
cselekményszál fonódik össze. Wagner a
színpadi huszonkét órában rövid képet ad
az emberi együttélésről, és saját művészi
felfogásáról is vall Stolzingi Walter
személyén keresztül. A régi és az új
kapcsolatáról, a humanizmusról, és így
tovább.

Az ön különlegesen szép és derűt sugárzó
díszletei is rendkívüli sikert arattak. A
színpadképek megkomponálásánál milyen
hatásokra törekedett?

- Nagyapám összes többi művében
rendkívül erős eszközökkel dolgozott
(csalás, erőszak, gyilkosság), hogy fel-
csigázza a közönség érdeklődését. Itt a
dolog vidám oldaláról indul ki. Ő maga
írta: „A Mesterdalnokokat csak akkor voltam
képes megírni, amikor minden irónia
eltávozott belőlem." Abból indult ki, hogy
bizonyos olümposzi derűre volt szüksége
ahhoz, hogy a történetet ebben a formában
írja meg.

Richard Wagner az alapokat bizonyos
mértékben egy bizonyos időbe helyezte.
Vannak történelmi utalások, de a Mes-
terdalnokok nem történelmi darab. Ezért,
mint láthatták, nem szerepel a darabban
például sem a híres nürnbergi St. Lorenz-
templom, sem egy bizonyos templom,
hanem egy frank kápolnából alkotott
színpadi kompozíció. A suszterszoba is
lehetne bárhol. Tulajdonképpen boltozatos
író-alkotó műhely, amilyen Dürer sok
rajzán látható, de ugyanúgy az olasz
reneszánsz korában szerzetesi tanulószoba
is lehetne.

Nürnbergnek jellegzetes háztömbjei
vannak, de Richard Wagner ezeket a
háztömböket már fellazította azzal, hogy
előírja: Sachsnak az „orgonamonológot"

egy fa alatt ülve kell elénekelnie. Én a II.
felvonásban különböző mozgási területeket
határoztam meg. Kijelöltem Sachs
területét, ahonnan neki mindent látnia-
hallania kell, mert jelentős részben
irányítja a cselekményt. Nagy mozgási
terület kell Éva és Walter számára is.
Pontosak az emeleti ablakok, és nélkülöz-
hetetlen a lépcsőház (csigalépcsős), amely
megfelelő játéklehetőséget ad Magdaléna
és az inasgyerekek számára. Egy hosszú
utcára volt szükségem Beckmesser részére
a szerenádhoz, de az utca mentén egy
nagyobb tér is kell, ahol le-

int vissza Éva helyett, akinek ez idő-alatt
Stolzingi Walter teszi a szépet. Ezt a
szituációt érti félre Dávid, és féltékeny-
ségében félholtra veri Beckmessert

Még egy gondolatot fűznék az eddig
mondottakhoz. Már a Mesterdalnokok
címe is tartalmaz lényeges mondanivalót:
pluralisztikus darab. Tizenkét mester-
dalnokról szól (a tizenkarmadik beteg),
akik között a legkiemelkedőbb két sze-
mély Sachs és Beckmesser. Ők társadal-
mi helyzetükben is különböznek egy-
mástól. Ezt is igyekszem hangsúlyozni.
Beckmcsser értelmiségi, becsült és tisz-
telt állásban, Nürnbergben városi írnok.
Ez magas beosztás volt, egészen a városi
rendőrkapitányig terjedő hatáskör-rel.
Sachs cipész, kézműves, de költő-ként
mindenkinél nagyobbnak tartják.

A kézművesek és mesterdalnokok céhe
és művészete közötti kapcsolatot ponto-
san elemzi Dávid, amikor Stolzingi Wal-
ternek mondja el a felvétel szabályait,
elmagyarázza, hogyan folyik a dalnok-
verseny. Richard Wagner is nyilvánvaló-
an azért teszi Nürnbergbe a Mesterdal-
nokok színhelyét, mert egy régi nürnbergi
történelmi könyvben pontosan leírták a
„mesterdalnokcéh" felvételi szabályait és
egész eljárási rendszerét.

Hans Sachs létező személy volt, és
fontos annak megállapítása is, hogy a
darab filozófiai középpontja Sachs
„Wahn-monológja". A Wahn szó Wag-
nernél különlegesen nagy szerepet ját-



játszódhat a „veszekedési" jelenet. itt sok
embert kell mozgatni. A Mesterdalnokok
„kórus"-opera, ellentétben a Ringgel, amely
tulajdonképpen „kamara"-opera.
 A befejező jelenet is eltérő az eddigiektől,

különösen Beckmesser beállításában.
 Igyekeztem végig a humanitást

hangsúlyozni. Sachs zárómonológja bölcs
humorú. Richard Wagner a Mes-
terdalnokokban a művészet széles körű
népszerűsítésére törekedett. Beckmesser
nem sompolyoghat ki megsemmisülve a
színről. Ezt én már előző rendezéseim-ben
is módosítottam. Beckmesser végül
feloldódik abban a népben, akiket ő először
oly végtelen megvetéssel kezel, és akiktől
aztán mégis azt reméli, hogy elnyerheti
szavazataikat, és ezáltal Sachshoz hasonló
népszerűségnek örvendhet. Beckmesser
magányos, társakat keres. A végén a
kézmozdulat Sachs felé arra utal, hogy
keresi feléje a kapcsolatot. Ezek
természetesen csak gondolatfoszlányok a
műhöz és a színre vitelhez.

Tannhäuser

Az elmúlt évben került sor a Tannhäuser
felújítására, amelyet Bayreuthban 1978-

ban játszottak utoljára. A Tannhäuser színre
vitele mindig problematikus volt. A
drezdai 1845. évi ősbemutató után
negyvenhat évvel játszották csak először
Bayreuthban! Ekkor Richard Wagner
özvegye, Cosima rendezte, és a színre
vitel problémáiról így vélekedett: „A
Tannhäuser volt a feladat »par excellence«
mert ott a zene és a dráma közötti
élethalálharcról volt szó. A mű dallam-
gazdagsága eddig minden költői tartalmat
olyannyira elárasztott, hogy egy új,
drámai feldolgozásra volt szükség,
amelyben a zene dallambősége nemcsak
ön-magában hat, hanem bizonyos alakok
és helyzetek kifejezésére is szolgál."

Richard Wagner maga is érezte ezt, és
egész életében javítgatott rajta. Ma
négyféle változat ismert, de ezek egyike
sem viseli magán annak a tökéletesség-
nek a jegyeit, amelyről Wagner álmodott.
De hát a Tannhäuser koncepciója
nyilvánvalóan már olyan távoli jövőbe
mutató célokat követ, amelyeket a har-
mincéves Wagner akkori költői és ze-
neszerzői képességeivel még nem tudott
teljesen elérni. Richard Wagner a
komponálás időszakában, 1844. január 30-
án így ír:

„Nem keresek először egy tetszőleges
témát, hogy azt versbe öntsem, és azután
gondolkodjam azon; hogyan

komponálok hozzá zenét? Alkotási mó-
dom más. Csak olyan téma ragad meg,
amely versben és zenében egyszerre fo-
galmazódik meg bennem, és még mi-előtt
azt versbe foglalom, s a jelenetet is
megtervezem, szinte megmámorosodom
alkotásom Hangulatában, és minden
hang, karakterisztikus motívum bennem
van. Következő operámhoz a szép és
különleges Tannhäuser mondát választot-
tam. Tannhäuser a Vénusz-barlang
gyönyöreit élvezte, majd Rómába zarán-
dokolt vezekelni. Ezt a mondát fűztem
egybe a wartburgi dalnokháborúval, ahol
Tannhäuser Heinrich von Ofterdingen
helyét tölti be."

A Tannhäuserben Wagner már elindul a
későbbi nagy zenedrámái
kifejezőeszközeihez vezető úton, amely a
Tetralógián keresztül egészen a Parsifalig
visz, de itt még főleg a német és francia
„nagy-opera" tradicionális eszközeivel él.
Erzsébet pompás belépője., a verseny
dalok, a dramaturgiailag indokolatlan de
zeneileg talán az operairodalom
legparádésabb bevonulási indulója a II.
felvonás közepén, az operaslágernak szá-
mító „Dal az esthajnali csillaghoz" mind-
mind a népszerű nagyoperák jól bevált
sablonjai. Mégis már fellelhető a későbbi
zenedrámák szöveteiben meg-csodált
színkeverés, a dallammal össze-fonódó
énekbeszéd, motívumtechnika és a
zenekar különleges kezelése. Nem

kétséges, hogy a Tannhäuser - minden
stílusbeli törésével együtt - újabb mér-
földkő a továbbvezető úton.

A bayreuthi bemutató utáni napon
feltettem Wolfgang Wagnernek a kérdést:

- A mostani felújításnál csaknem az
ősbemutatóig nyúltak vissza. Miért választotta
ezt a feldolgozást?

- A Tannhäuser úgynevezett drezdai
változatát eddig még nem játszották
Bayreuthban. Jelenlegi előadásunk lé-
nyegében az 1860. évi kiadású partitúrán
alapul, amely a második drezdai változat.
Richard Wagner az 1845. évi drezdai
ősbemutató után a Tannhäuser 1847. évi

drezdai felújítására megváltoztatta a
befejezést, a leglényegesebb különbség,
hogy Vénusz kíséretével meg-jelenik,
Erzsébetet Wartburgból hord-ágyon a
völgybe hozzák, és Tannhäuser lerogy
Erzsébet holtteste mellé.

Miután Bayreuthban már 1959-ben
visszatértünk A bolygó hollandi ősválto-
zatára, logikusnak látszott a Tannhäuser -
nél is az eredeti változatot kipróbálni.
Annál is inkább, mert eddig Bayreuthban
Wagner későbbi koncepciója, az 861. évi
párizsi változat szerint ment a darab, s
most az ősi-eredeti verzióra való
visszatéréssel lehetőség nyílik a kettő
összehasonlítására. Ennél a drezdai
változatnál a spontán, fiatalos frisses-

A Tanhäuser II. felvonása (Bayreuthi Ünnepi Játékok)



ségű kifejezésmódok és a fiatalos impetus
a harmincéves szerzőnél elbűvölők.

- Az ön jelenlegi rendezése - annak elle-

nére, hogy sok új színt hoz - mégis hagyo-
mánytisztelő, legalábbis a helyszínek és idő-
pontok tekintetében.

- Hát igen, mindenképpen abból kell
kiindulni, hogy Richard Wagner pontosan
megadja az időpontot és a hely-színt:
„Türingia, Wartburg, a XIII. század eleje."

És ennek a romantizált középkor
színekben gazdag képének köszönhette és
köszöni a Tannhäuser közönségsikerének
jelentős részét. Ebben a mostani bayreuthi
új változatban nem egyfajta történelmi
drámáról, nem az 1207, évi wartburgi
dalnokverseny be-mutatásáról van szó,
hanem bizonyos gondolatok, ideálok és
emberi maga-tartások drámájáról. Az
emberek drámájáról, akik kiszolgáltatják
magukat a „szent szerelem örök
hatalmának" (Wolfram III. felv.), és saját
magukon tapasztalják, hogy végül
tragikusan csődöt mondanak. A
kiindulópont a minnesängerek középkora,
akik költészetük és zenéjük központi
témájává a szerelmet tették. De
ugyanakkor ebben a körül-határolt
wartburgi vallási-etikai közösségben -
véleményünk szerint - olyan társadalom
látszik, amelynek erkölcsi szokásai a
külsőséges szertartások be-tartásából
állanak, nem tűri az eltérést a viselkedési
kódextől, és amely rendjét csak fegyveres
erővel képes fenntartani. Ehhez a
magyarázathoz a színpadi kép Wagner
szavai szerint „a hallgatást lehetővé tevő
háttér", ezért csak sejtetve szerepelnek
stilisztikai utalások a XIII. századi
időszakra. Ez vonatkozik a ruhákra is.

A színpadkép, a „fantáziatérség" olyan,
amely felizgatja a képzeletet. A bayreuthi
nézőtér amfiteátrumszerű különleges
alakja a színpadi felület külön-leges
átalakítását is szükségessé teszi. Ez az ősi
formája a körnek, az élet köré-nek, a világ
körének. Ez a kör változtatható,
forgatható, nem szolgáltat szilárd alapot az
emberek részére, az azok konfliktusaiban
való tájékozódás számára. A világ, az élet
állandó mozgás, körforgás, keresés,
kutatás az értelem felé.

Ennek ellenpontja az énekesek csarnoka
a II. felvonásban, ez a wartburgi
társadalom kifejezése: merev, mozdu-
latlan, megingathatatlanul szilárdan álló,
ezért a képet erősen rögzített oszlopsor
határolja. A színpadi tér stilizálása, a
szcenikai eszközök redukálása megfelel

a szereplők stilizált kifejezésmódjának,
akik a színpadi cselekmény szimbolikus
voltát, a belső drámát, a konfliktusok
megoldásának keresését fontosabbnak
tartják, mint a nagy színpadi szenvedélyek
megjátszását. Ezeknek az emberek-nek az
egyedülléte, elveszettségi érzése, akiknek
félresikerülnek a másokhoz történő
közeledési kísérletei is, ez az elgon-
dolkoztató ebben a zenében és ebben a
szövegben, ami az előadás stílusának
alaphangját meghatározza.
 További ellenpontok a Tannháuserben

például Vénusz és Szűz Mária szembeállí-
tása, ez is kifejeződik az ön rendezésében.

- Igen. A kör középpontja az archaikus
kultuszhelyszín, ahol helyet foglal Vénusz
és Mária, jelezve, hogy Vénusz antik
pogány templomát a kereszténység Mária-
templommá minősítette át, amiből a
pogányságot száműzték, de ugyanakkor
ezeknek a különleges hely-színeknek a
mágikus erejét felhasználták. Jellemző
tényező a Tannhäuserben a keresztény és
pogány motívumok halmozása, váltakozás
a két szféra között. Mindkét szférában a
központi fogalmak kétértelműsége,
összeférhetetlenségük kétségbevonása és
ezáltal kísérlet a pogány és keresztény
szerelmi fogalom polarizációjának
megszüntetésére. A gondolatsorban
Vénusz és Frau Holda, a germán nővére
az antik Venus-Persephonénak, Frau
Holda és Mai, a germán tavaszistennő és a
keresztény májuskirálynő Mária között,
mélyebb összefüggés ismerhető fel.
Tannhäuser a „szerelem istennőjének"
versenydalait énekli, neki válaszolja
Erzsébet, hogy adjon hálát a „szerelem
istenének" a visszatéréséért. Ennek a
szójátéknak mélyebb értelme van. A
szeretet a legnagyobb keresztény erény, és
a keresztény Isten, a szeretet Istene, aki a
leghatalmasabb a világon, végül
megkönyörül Vénusz bátor harcosán.
 Wagner úr, az ön rendezésében a Vénusz-

barlang jelenet visszafogottabb, mérsékeltebb,
mint a korábbi Tannhäuser-előadások
beállításai.
 Úgy gondolom, ez a beállítás jobban

tükrözi nagyapám elgondolásait. A
Vénusz-hegy, ami a „wartburgi" világban
oly rettenetes és visszataszító, Wagnernél
másként szerepel. Eredetileg az egész
operának a „Der Venusberg" címet akarta
adni. Ennek a jelenetnek az első prózai
tervezetben a „szerelem ünnepe" utalást
adta, és ezt a szót egyedül duplán
aláhúzta! A szövegkönyvbe is felvette e
verssort: „Der Liebe Feier

lass uns froh begehen." A drezdai válto-
zatban nincs úgynevezett „bacchanália",
nincs olyan túlméretezett balettjelenet,
mint a párizsi változatban. Ez inkább egy
táncjelenetbe foglalt szerelmi ünnep, egy
kultikus szerelmi tánc. A szerelem-nek ezt
a közvetlen érzéki megjelenítését állítom
szembe a „dalnokverseny" szóbeli
vitájával. Tannháuser a dalnok-
lovagoknak tulajdonképpen igen drasz-
tikusan válaszol, de igazán dühbe akkor
jön, amikor a dalnokok a szerelem ter-
mészetes formáit, a fizikai-szexuális kom-
ponenseket, kétségbeesetten vissza-
utasítják. Véleménye és tapasztalata sze-
rint a polarizáció az oka az úgynevezett
magasabb rendű eszményi szerelem és az
elítélendő alsóbbrendű szerelem szem-
beállításának. Tannhäusernek tetszik
Erzsébet, a „tiszta szűz", de amint Richard
Wagner mondta: Erzsébet szerelme ugyan
„tiszta", mégis, ez az „érzékiség talajából
született szerelem" Tannhäusernek
mondott szerelmi vallomásában szinte
„vénuszivá" válik: „Hirtelen kéjérzések,
melyeket sohasem éreztem, vágyódás,
élvezet, kéj." Itt már Izolda és Kundry
alakja jelentkezik, de ezekkel ellentétben
Erzsébet szerelmi vágyódása naiv és
öntudatlan, inkább meglepve csodálkozó
és kérdő.

- A Tannhäuser III. felvonásában ön mit
kívánt hangsúlyozni?

- Csak a halálban talál egymásra
Tannhäuser és Erzsébet. Tannhuser, aki a
két ellentét, Vénusz és Mária között
tévelygett, és Erzsébet, aki igyekezett őt
meg-érteni, és védte, a halálban közös
nyugalomra lelnek. Egy szintézis, ami
csak az első pillantásra van összhangban,
ami azonban tragikusan nem sikerül, mert
a szerelem lényegét, mint egy eredően
természetes életelemet, nem lehet dialek-
tikusan kifejezni. Vénusz Tannháuser
részére tévút volt, Erzsébet szerelmének
kiteljesedését a wartburgi világ nem
engedte. Így tehát az egymásra találás a
halálban nem békés, hanem tragikus.

Richard Wagner a Tannhäuserben a
megváltás egyházi fogalmával kritikailag
szembeszáll, és olyan értelemben
magyarázza, amit ma „keresztényelle-
nesnek" neveznénk. Őt nem érdekli a bűn
és bűnhődés mechanizmusa, a hiba és a
vezeklés és az azzal kapcsolatos
szertartás, valamint annak a hatalomnak
gyakorlása, amely köthet és oldhat. Tehát
nem törődik a merev, dogmatikus formák
betartásával. Tannhäuser Erzsébettel való
együttérzésből, a neki okozott fájdalom
vezekléséül megy római



szemle
zarándokútra. Nem saját üdvössége miatt,
mint a többi zarándok, hanem hogy
Erzsébet „könnyeit megédesítse". Ezért
oly nagy az undora, amikor Rómában
„hazugsággal és szívtelenséggel" talál-
kozik, amikor „létezésének jogát is meg-
vonják tőle őszintesége miatt". Az em-
berek elátkozzák, és a pápa sem könyörül
meg rajta, Vénusznál keres irgalmat.

Erzsébet az egyetlen, aki az erkölcsi-leg
felháborodott wartburgi világnak
odakiáltja: „Ti nem lehettek bírái. Az ő
bírája a könyörületesség és nyájasság
Istene, a Megváltó, aki valaha őérte is
szenvedett!"

Erzsébet Tannháuser iránt érzett sze-
relme véghezvitte azt, amire a wartburgi
világ és a pápaság sem volt képes. Ezért
énekli a mű végén a fiatal zarándokok
kórusa:

„Messze a világ felett az Isten."
Mert Erzsébet imája és halála a fel-

háborodott világ és a keményszívű
templomi intézmények ellenére meghozta
a megváltást Tannhäusernek.

E számunk szerzői:

ANTAL GÁBOR újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

BRUNA, OTAKAR
a prágai Scéna szerkesztője

KÁNTOR LAJOS
a Korunk szerkesztője

KENESSEI ANDRÁS újságíró, a Magyar
Hírlap munkatársa

KOVÁCS DEZSŐ újságíró, a Kritika
rovatvezetője

LEHOTA JÁNOS
tanár

LENGYEL GYÖRGY
a Madách Színház rendezője

P. MÜLLER PÉTER
a JPTE Irodalomtudományi
Tanszékének adjunktusa

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a SZINHÁZ munkatársa

NOVOTNY, OSCAR közgazdász,
a pozsonyi Művelődéskutató Intézet
osztályvezetője

STUBER ANDREA újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

SZŰCS KATALIN újságíró, a Kritika
rovatvezetője

TÖMÖRY MÁRTA
a Népművelési Intézet munkatársa

DR. VIOLA GYÖRGY
zenekritikus

ANTAL GÁBOR

Quo vadis, Thalia?

Sándor Iván színibírálatai

„A Boldogtalanok azok közé a drámák közé
tartozik, amelyek nem gyönyörűséget
szereznek a nézőnek, nem varázs-lattal
fonják körül, itt a színpadot figyelve,
bátorság kell, erők gyűjtése, hogy
szembenézhessünk önmagunkkal." 1964-
ben írta ezt Sándor Iván, miután azt is
megjegyezte a „fél évszázadnyi csend"
után megszülető, újjászülető drámáról,
hogy „aki ilyen szituációba tudja hőseit
taszítani, annak már huszonhat évesen sok
mondanivalója van az emberi természetről,
az ösztönök világáról". A hetvenhat éves
Füst Milán - aki úgy ült ott a Madách
Színház páholyában, mint aki e sikere után
még majd a közönség elé viszi a benne
rejtőző-feszülő további drámákat is -
megérte még a Negyedik Henrik király
ugyancsak bámulatot kel-tő bemutatóját is,
hogy többi (a húszas és harmincas években
alkotott) színpadi műve majd csak
évekkel, sőt évtizedek-kel halála után
kerüljön színre. Sándor - aki A szavak sorsa
címen összegezi azt, amit Füstről annak
idején már le-írt, s amit most tesz hozzá
ezekhez - be-számol egy látogatásáról is,
1965 január jában, az író lakásán.
Beszélgettek - többek mellett az ő
akkoriban kezdődő drámaírói pályájáról -,
majd Füst Milán egy borítékot bízott
(akkor még) ifjú pálya-társa kezére; benne
a Hétfői Hírekben 1965. január 18-án
megjelent „egyik utolsó írásá"-t.

E „Füst Milán-dosszié"-t megelőzi
Sándor Iván egy görögországi autó-
utazásának az a részlete, amikor még a
jugoszláviai-macedóniai Titov Veles kis-
városban éjszakázik. itt azon tűnődik az
utazó, hogy az újabb magyar dráma-
irodalomban négy-öt olyan író van,
„akiknél már az első pillanatokban el-kap
az, amit a hosszú távon ismerős élet-
helyzetnek nevezek, ami rögtön magával
ránt, és belehelyez egy olyan szituációba,
bármiről szól is a darab". Füst Milánt,
Sarkadi Imrét, Örkényt, Csurka Istvánt
nevezi meg, továbbá Németh Lászlót, aki
„a jó darabjaiban ezeket az ismerős
köröket történelmi méretűvé tágítja,
jelezve ama rövidebb folyamat mögött az
évszázadosakat". (Hozzátehetné Re-

menyik Zsigmondot is, aki nem tehet
arról, hogy legjobb színművei körül
ugyancsak több évtizedes a „késés", mint a
nagyszerű Füst-drámák körül volt.)

Ugyancsak a Titov Veles-i szállodában -
„utunk legdrágább szállodája ez,
fürdőszoba nélkül is" - töltött éjszaka az
előzménye annak az írásnak, amelyben - A
leszámolás írója címmel - Örkény Istvánról
számol, be Sándor. Nem a darabjainak
bemutatói kapcsán, hanem halála
alkalmából. („Sok ki nem mondhatót
mondott ki. Sok kimondására készült
még.") És itt szól - A palackposták útja
címmel - Sarkadi Imréről is, pontosabban
az Elveszett paradicsomnak arról a második
Madách kamarabeli előadásától, ahol is
színpadi életképek mutatják Szirtes Tamás
rendező érzékét „egy meghitt színpadi
ábrázolási formához, de nem tisztázta,
honnan indul, meddig jut Sebők Zoltán
drámája, amin azt értem, hogy nem
nyitotta ki a darabot az élet felé, nem
találta meg mögötte Sarkadi kemény,
fájdalmas küzdelmeit . . .

Egy márványtáblán ülve, az Akropoliszt
övező körsétány felső teraszán gondol a
szerző több húsz-huszonöt.év előtti
írására. „Nem voltak az akkori írásaim
átfogó tanulmányok, koncepciózus
ajánlatok; inkább napi javaslatok" -
állapítja meg, de Első közelítés Bulgakovhoz
című cikke, amely 1962-ben született,
arról szól, hogy bár a szovjet-orosz író
hősein átrohant az idő, még-sem
jelentéktelen emberek azok. A szerző
akkor nem ismerte még Bulgakov minden
drámai művét, ám az, amit művéből mégis
ismert, megragadta őt. És amikor néhány
év múlva megjelentek magyarul Bulgakov
összegyűjtött drámái, Elbert János -
„akinél jobban a hatvanas-hetvenes évek
fordulóján kevesen ismerték Bulgakovot" -
azt kér-te, hogy a kötetet ő ismertesse a
Nagyvilágban: „Hiszen Magyarországon te
ír-tál róla először." Sándor Iván megjegy-
zése ezzel kapcsolatban: „Ekkor értettem
meg, hogy ez, ami ma olyan kevés, akkor
még sok volt."

Beckett is eszébe jut Sándornak az
Akropolisz mellett. Az a régi írása, amely-
ben az első magyar Godot-ra várva-elő-
adást - a Thália Stúdióban, Kazimir
Károly és Léner Péter rendezésében -
ismertette. De az a második is, ahol - két
évtized múlva - ha nem is talál kellően
„továbbfejlesztett" produkcióra a Madách
Színházban, de rálel egy mindenképpen
érdekes vendégrendezőre,


