
energiával" tölti fel az előadást, hogy az
ettől kezdve szinte „magától" megy. Ché-
reau-nak voltaképpen már nincs más dol-
ga, mint hogy következetesen, a meg-
adott premisszák szerint vezesse le az
egyenletet. Megengedheti magának azt a
„luxust", hogy ne erőlködjék, hogy ne
akarjon mindenáron sosem volt kitalá-
ciókat produkálni, hiszen pontosan tudja,
hogy a befogadó félben, vagyis a néző-
ben már gazdag gondolatsorokat, izgal-
mas asszociációs láncokat indított el, és
az elmesélt történetnek (még a látszólag
konvencionálisabban megoldott jelene-
teknek is) ezek adják meg a harmonikus
felhangjait. Meg persze a színészek játé-
ka. A helyzetbe hozott színésznek sem
kell erőlködnie, „dolgoznia", természetes
módon bontja ki a fantáziáját, termé-
szetes módon tudja érvényesíteni még a
legkisebb szerep törekvéseit is.

Egyébként éppen a színész-rendező
viszony, vagyis a színészek és Hamlet
viszonyának ábrázolása az egyik legjobb
példa arra, hogyan mutatja be Chéreau
ugyanannak a dolognak a színét és visz-
száját, hogy tudja megközelíteni ugyan-
azt egyszerre poétikusan és ironikusan.
A második felvonás második képében a
színészek szürke, poros, fáradt kisembe-
rekként óvatoskodnak be, kezükben bő-
rönd. Semmi, de semmi teatralitás. Es,
bár még észre sem vette őket, tudjuk,
hogy a csillogó ruhás udvari nép között a
gyászruhás Hamletnek ezekhez az em-
berekhez van a legtöbb köze. Ahogy meg-
látja őket, s otthagyja a kikent-kifent
udvaroncokat, ahogy meghajolnak egy-
másnak: szívszorító pillanatok.

Csakhogy Chéreau nemcsak rendező,
hanem nagyszerű komédiás is, aki ismeri
a maga fajtáját. Mondják, Hamlet a szí-
nészeknek mindent elmond, amit a szín-
játszásról tudni kell („Szavald a beszé-
det, kérlek, amint én ejtém előtted..."
harmadik felvonás második szín). Ez így
is van, csak sajnos kicsit túl sokan mond-
ják: a főiskolákon minden színésztanár, a
színházakban minden rendező. (Kritiku-
sokról nem is beszélve...) Úgyhogy a
színészek (mint általában a színészek),
bár tisztelettel hallgatják végig a hamleti
instrukciókat, alig titkolhatják: a könyö-
kükön jön ki. Hamlet pedig érzékeli a
néma, finom ellenállást, és annál szenve-
délyesebben hányja falra a borsót, csak
azért is, sokezredszer is. Az előadáson
aztán úgyis kiderül, hogy az egyik szí-
nész színész, a másik istentelen ripacs.
Hamlet pedig az a fajta rendező, aki soha
nem tudja színészösztönét teljesen elfoj

tani: az előadáson is árnyékként követi
színészeit, együtt mozog, együtt mondja a
szöveget velük, szuggerálja őket.

Az egérfogó-jelenet félbeszakítása,
Claudius távozása a rendező Hamlet szá-
mára a teljes diadal. Míg az ő lelkesedése
nem ismer határt, a színészek letargiku-
san maszkolnak le: „megint megbuk-
tunk". Ekkor Hamlet kiáltására: „Zenét,
hé! Világot! Világot!" - bejön a nézőtéri
fény, vége az első résznek. Kétezer néző
lelkes tapsára a színészek csodálkozva
bámulnak ki: ezeknek ez tetszett??? No
hiszen... Elkötelezett művészet ide, „ren-
dezői színház" oda, de mi mit fogunk va-
csorázni??? Azzal dühösen legyintenek,
és kimennek.

Az első felvonás ötödik képében a
Szellem (Wladimir Yordanoff, aki egyéb-
ként szerepében egy félelmetesen precíz
koreográfiájú lovasbalettet is produkál)
utolsó szavai alatt hatalmas köpenyével
beborítja a földön szűkölő, már félig
ájult Hamletet, majd a kakasszóra gyor-
san eltűnik egy sírgödörszerű süllyesztő-
ben. Hamlet még hosszú másodpercekig
fekszik aléltan, majd ahogy feleszmél és
körülnéz, egyetlen gesztusával (talán csak
álmodtam az egészet?) finoman idéző-
jelbe teszi a darab oly gyakori „freudista"
interpretációit. Chéreau egy nyilatkozata
szerint tiszteli-becsüli a nagy lélek-
búvárt, de pszichoanalízisét ellentétes-
nek tartja a színház lényegével. A pszi-
choanalízis túlságosan megmagyarázza a
cselekvéseket, amelyeknek pedig meg
kell maradniuk titokzatosaknak és meg-
lepőeknek. Úgy kell dolgozni, mintha
nem ismernénk a darabot, hogy a megle-
petés ereje újjávarázsolhassa azt.

Nos, az „újjávarázsolás" fényesen si-
került. A rejtélyes történetet, melyben
Hamlet öt felvonáson keresztül nem cse-
lekszi meg azt, amit várnak tőle, ismét
maradandó élményként vitte haza sok
ezer ember.

VIOLA GYÖRGY

Verona, 1988

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1913-ban előad-
ták az Aidát a veronai Arenában, s ezzel
létrejött a világ legnagyobb operafeszti-
válja. Ettől kezdve minden évben, július
4-től augusztus 31-ig, Verona a világon
egyedülálló tömeglátványosság színhe-
lye: húszezer ember előtt játszanak ope-
rát a Grande Arenában.

Ma világszerte divatban vannak a fesz-
tiválok, s ezért a „fesztivál" szó rangja
bizonyos értelemben meg is kopott. Nos,
aki Veronában néz előadást, az ma is
érez-heti az igazi fesztiválhangulatot.
Nem-csak a színpad méretei, a fellépő
világ-sztárok énekteljesítménye, hanem
a közönség belső feszültsége, ünnepi
áhítata is jelentős tényezője ennek az
autentikus fesztiválhangulatnak.

A fesztivál idejére Veronából világvá-
ros lesz, melynek központja a város fő-
tere, a Piazza Brá. A teret egyetlen épü-
letóriás uralja: a Grande Arena, a leg-
épebben maradt római kori amfiteátrum.
Ez a hatalmas, tulajdonképpen ellipszis
alakú „körszínház" kékesvöröses már-
ványkőből épült. Homlokzatáról a burko-
lat már régen lepusztult, és a külső ívsor-
nak is csak kis része áll, de csodálatos
módon teljes épségben maradt a világos
márványtömbökből épült óriási nézőtér.

Az előadások idején az amfiteátrum
keleti felében emelkedik a monumentális
színpad, melynek teljes szélessége száz-
tizennyolc, mélysége ötven méter! A
díszletek magassága gyakran a huszonöt-
harminc métert is eléri. Az Arena másik
fele a körlépcsős nézőtér, amelyet a föld-
szinten, a régi küzdőtér helyére épített
parkettán álló széksorok, számozott, pár-
názott zsöllyék egészítenek ki. Es ez a
hatalmas nézőtér estéről estére megtelik.

Az előadások napján délután hat óra
körül gyülekezik a tömeg a Piazza Brán.
Ekkor nyitják ugyanis az Arena kapuit. A
körlépcső, a „prima" és a „seconda gradi-
nata" helyei számozatlanok, aki korábban
érkezik, az ül jobb helyre. Fél nyolcra
általában megtelik a körlépcső, bár az
előadások csak kilenckor kezdődnek. Az
utolsó félórában érkezik a számozott
föld-szinti plüssfotelek elegáns
közönsége.

Régi hagyomány szerint kezdés előtt
néhány perccel mindenki meggyújtja a



kis olasz gyertyát, a cerinit, és amikor az
Arenában húszezer gyertyácska fényé-nél
felhangzik a nyitány, s megkezdődik a
varázslatos veronai operaéjszaka, akkor
érti meg az ember, valójában mit jelent az
a szó: operafesztivál. A kollektív szó-
rakozásnak oly csodálatosan látványos és
olyan színvonalú kiteljesedése ez, amely
egyedülálló az egész világon.

De tulajdonképpen hogyan jött létre ez
a káprázatos népünnepély?

Közel két évezredes élete során a
Grande Arena programján már igen sok-
féle „műfaj" szerepelt. Küzdöttek itt gla-
diátorok, volt cirkusz a római korban,
istenítéleti bajvívás és eretnekégetés a
középkorban, lovagi tornák évszázadokon
át. Az idők során bebizonyosodott, hogy
az Arena kiválóan alkalmas a nagy-
szabású, látványos ünnepségek megren-
dezésére. Igy például a világ legnagyobb,
leghíresebb cirkuszai is felléptek itt, de
több ízben volt bikaviadal is. Történelmi
szempontból tán a legnevezetesebb az
1805. június 16-i, mikor a nézőtéren Bona-
parte Napoleon is helyet foglalt.

A Grande Arena lehetőségeinek teljes
kihasználása azonban csak 1913-ban indult
meg. Ez az év volt az olasz operafejede-
lem, Giuseppe Verdi születésének szá-
zadik évfordulója. Egész Itália lázban
égett, minden jelentősebb város igyeke-
zett valami különleges Verdi-ünnepséget
rendezni. Természetesen Verona is be
akart kapcsolódni a centenáriumi so-
rozatba, és ebben a hangulatban vetette
fel a veronai születésű Giovanni Zena-
tello, az akkori idők világhírű hőstenorja
a tervet: tartsanak ünnepi Aida-előadást
az Arenában.

Zenatello kezdeményezése nagy vissz-
hangra talált, de természetesen sok ellen-

zője is akadt. Bármennyire népszerű is az
opera és kivált Verdi Itáliában - mondták
-, valószínűtlen, hogy húszezer ember
lenne kíváncsi az előadásra, és ha akadna
is ennyi, akkor is legföljebb egy-két
alkalomra, ezért pedig nem érdemes ilyen
nagyszabású vállalkozásba bele-fogni.
Akusztikai kifogások is felhangzottak.
Ekkor egy hegedűművész barátja sietett
Zenatello segítségére: az üres Arena
kellős közepén eljátszott egy leheletfinom
hegedűszólót, és íme, a zene az Arena
minden pontján kifogástalanul hallatszott.
Ezzel aztán eldőlt a vita, és 1913.
augusztus 10-én Tullio Serafin ve-
zényletével felcsendültek az Aida csodá-
latos dallamai. Verona olyan nagyszabású
nemzetközi zenés színházi esemény
színhelye lett, amelyhez fogható addig
sehol nem volt a világon.

Érkeztek az érdeklődők: amerikaiak
New Yorkból, Philadelphiából és még sok
más városból, jöttek brazilok és argenti-
nok, és jöttek persze Európa szinte min-
den városából. Jelen voltak a művésze-ti
élet kimagasló személyiségei: Boito,
Mascagni, Montemezzi, Pizzetti, Puccini
és Zandonai zeneszerzők, a szöveg-író
Illica. A két legnagyobb zenemű-kiadó:
Ricordi és Sonzogni. A legnevesebb írók,
élükön Makszim Gorkijjal, s az akkor
még pályakezdő Franz Kafka. Minden
lehető járművel özönlött Veronába a
lelkes tömeg.

A kezdeti lelkesedés később sem kopott
meg, ellenkezőleg. Az idő fényesen
igazolta a kezdeményezőket. Már az első
évben nyolc A ida-előadást tartottak telt
házak mellett, sőt - és ez a mai napig is
gyakran előfordul - sokan kinn rekedtek
az Arena előtt, mert már nem jutott szá-
mukra hely.

Az 1913. augusztus 10-i, ma már zene-
történeti jelentőségű Aida-előadással kez-
detét vette egy rendszeres operafesztivál.
Erre a perspektívára még maga a jeles
kezdeményező, Giovanni Zenatello sem
számított.

Aida
Az eltelt hetvenöt év alatt a legnépsze-
rűbb opera az Aida maradt, szinte minden
évben előadják nyolc-tíz alkalommal, s
így ez évben már túljutott a két-
százhatvanadik előadáson, ami azt jelen-
ti, hogy 1913-tól mostanáig több mint
ötmillió néző látta!

Az elmúlt évben felújított Aidát az idei
szezonban is változatlan formában
játszották; Pietro Zuffi rendezte, s ő ter-
vezte a díszleteket és jelmezeket is.

Zuffi harminc évvel ezelőtt már terve-
zett Veronában díszleteket és jelmezeket
az Aidához, melyet akkor Herbert Graf
rendezett. Az eltelt idő folyamán Zuffi
rendezőként is hírnevet szerzett. Azon
kevés szerencsés művészek közé tartozik,
akik univerzális tehetségük révén képesek
nagyvonalú díszlet- és jelmez-terveikhez
illő rendezésben színpadra állítani egy
produkciót úgy, hogy szín-padkép,
mozgás és zene tökéletes összhangban
legyen.

Zuffi színpadképei Vasarely stílusára is
emlékeztető geometriai alakzatokból
állnak. Az óriási színpad teljes, körülbelül
harmincméteres magasságáig három
különböző nagyságú és színű, négyszög-
letű elemekből összeállított hatalmas
piramis alkotja a játéktér állandó elemeit;
ezeket minden felvonásban más-más
színnel világítják meg. Igy az első
felvonás ezüst fényű (az ezüst egyébként

Marton Éva, a Turandot címszereplője Vlagyimir Vasziljev Zorba szerepében



Amneris színe is), a második felvonás
bevonulási jelenete aranyló napfényben
ragyog, és amikor a győztes hadvezér,
Radames a színpadra érkezik, hatalmas,
körülbelül tíz méter átmérőjű, piros, kék,
arany, ezüst, fehér és fekete színű négy-
szögekre osztott korong emelkedik a kö-
zépső piramis fölé, s ugyanennek kicsinyí-
tett mása díszíti Radames hordszékét is.

A rendező e maga tervezte környezet-
ben látványosan mozgatja a Radamesszel
bevonuló hatalmas tömegeket. A
harcosok a színpad teljes szélességében,
öt sorban helyezkednek el, egészen az
Arena tetejéig, egymástól méternyi távol-
ságban állva. (Négyszáz főnyi statisztéria
vesz részt a felvonulásban.) Sakktábla-
szerű, kockás pajzsuk kétszínű: az egyik
mindenkinél más, a másik egyöntetűen
fehér. A pajzsok visszaverik a reflektorok
erős fényét, s ettől olyan csillogás-ragyo-
gás önti el a színpadot, hogy a hatást
szinte lehetetlen leírni. A rendező szán-
déka nyilvánvaló: a monumentális dia-
dalmenet a győztes és gazdag Egyiptom
apoteózisa.

Harmonikusan illeszkednek a díszle-
tek pompájába a jelmezek, valamint a
világítás is. A Nílus-parti jelenetben a
színpadi fények kékre váltanak (jelezvén
a folyó csillogását), majd a negyedik fel-
vonás ítélkezési jelenetében vörös fény-
ben izzik a színpad, s vörös talárban je-
lennek meg a papok is.

Ez az Aida-rendezés új felfogású; hiá-
nyoznak a megszokott egyiptomi jelvé-
nyek, dekorációk, és mégis - a Pietro
Zuffi alkalmazta szimbólumok révén - az
opera egyiptomi jellege megmaradt.

A rendező e kérdésről így nyilatko-
zott: „...Három piramist helyeztem el az
Arena lépcsőin, mert szerintem a pi-
ramisok Egyiptom igazi szimbólumai, ci-
vilizációjának legrejtelmesebb emlékei,
mégpedig nem mint temetkezési helyek,
hanem mint építészeti alkotások. Máig
sem tudjuk, milyen számításokkal sike-
rült ilyen tökéletes pontosságot elérniök.
Hallottam egy előadást a televízióban,
melyben egy angol tudós bebizonyította:
bármily hihetetlennek tűnik, a modern
technika rendelkezésre álló összes esz-
közével még ma sem lehet ilyen tökéle-
tességet elérni.

Másik figuratív szimbólumnak a négy-
zetet választottam, mert véleményem sze-
rint ez a piramisok mértani megfelelője,
és modern ábrázolásban ez a geometri-
záció a legegyiptomibb megoldás, amit
el lehet képzelni. Egyébként díszlet- és
jelmezterveimen igen sokat dolgoztam,

mert e téren aggályosságig pontos vagyok.
Az a tapasztalatom, hogy minél precí-
zebbek a rajzaim, annál jobban sikerül a
színpadi megvalósításuk."

Az előadás karmestere Donato Ren-
zetti volt, aki remek dinamikájú és tem-
pójú előadást vezényelt.

Nagy kár, hogy e pompás színpadra
augusztus 9-én (az általam látott előadá-
son) az Arena csak a tartalék csapatát
állította ki (abból is a gyengébbet), s
egyedül az Amnerist alakító Buday Lívia
közelítette meg az e helyütt elvárható
színvonalat. Bruno Sebastian az utolsó
pillanatban ugrott be a megbetegedett
Flaviano Labó helyett. Először énekelt a
hatalmas Arenában, így érthető, hogy az
egyébként jó képességű tenorista elfogó-
dottsággal küzdött, amelyet csak a Nílus-
parti jelenetben sikerült teljesen leküz-
denie. Antonio Salvadori szürke Amonas-
rója hallatán nem csodálkozhattunk, hogy
elvesztette a csatát, míg Nikola Gyuszelev
(Ramfis) hangerejét sajnos már kikezdte
az idő. A címszerepet éneklő Martha Cola-
lillo pedig valamennyi szereplőtársát
alul-múlta; rejtély, hogyan kerülhetett
már többször is az Arena színpadára.

Turandot

Szerencsére a következő este, augusztus
10-e, mindent jóvátett. Marton Éva való-
sággal parádézott a Turandot címszere-
pében; ő adta meg az előadás világrang-
ját. Csengő, hatalmas szopránja messze
szárnyalt a csillagfényes, forró veronai
éjszakában, örömet, boldogságot szerez-
ve hallgatóinak. Megszólalása első pilla-
nataitól nyilvánvaló volt: az ilyen han-
gok kedvéért találták ki az operát! A min-
den regiszterében kiegyenlített, gyönyö-
rű hang kifinomult zenei ízléssel, muzi-
kalitással és énekkultúrával párosul, s a
színpadi játék is gondosan kimunkált. A
második felvonásban például, mikor az
életre-halálra menő kitalálósdiban győz-
tes Kalaf fel akarja segíteni Turandotot, a
térdelő hercegnő kezét rövid időre Kalaf
kezében felejti, majd ijedten visszahúz-
za, jelezve, hogy gőgjének páncélja már
repedezik.

Marton Éva „hangnagybirtokos", de
lírája is van, és hatalmas hangjával tud
(és mer!) leheletfinom pianissimókat is
énekelni. A húszezres nézősereg király-
nőként ünnepelte, és méltán: Callas óta
senki sem énekelt ilyen Turandotot az
Arenában!

Kalaf szerepében Nicola Martinucci
méltó partner volt; hangjának érce és

fénye legjobban a remekbe sikerült „Nes-
sun dorma"-áriában érvényesült. Alida
Ferrarin megkapó költői hangvétellel
kel-tette életre a szerelméért önmagát
fel-áldozni képes Liu törékeny alakját;
Timur szólamát Roberto Scandiuzzi éne-
kelte.

Az előadás karmestere, a rutinos Nello
Santi, remek tempókkal irányította nagy-
szerű együttesét.

A rendező Raymond Rossius az egész
operának és színpadi környezetének va-
lósághű színezetet igyekezett adni, arra
törekedve, hogy valamennyi közremű-
ködő igazként fogadja és élje a cselek-
ményt. Rossius baritonistaként kezdte
pályáját, de öt év után abbahagyta az ének-
lést, s áttért az operarendezésre. Harminc
éve rendez immár, de színészvezetésén
meglátszik operaénekesi múltja. Rende-
zései énekesközpontúak, minden fősze-
replőt igyekszik akusztikailag optimális
helyzetbe hozni. Azt hangoztatja: „Soha
nem követelek a szereplőktől olyasmit,
amit magam, amikor még énekeltem, ne
csináltam volna meg." Ez az elv szembe-
tűnően érvényesült a három miniszter,
Ping, Pang és Pong beállításában. A
rendező mindhárom miniszter mögött,
velük azonos színű és jellegű ruhákban,
három-három pantomimszereplőt moz-
gat, akik kifejező mozdulataikkal mind-
azt eljátsszák, amit a minisztertercett
énekel.

Serge Creuz színpadképei szimbolikus
értelműek. Az első felvonásban rideg,
kemény a díszlet. A színpad tetején két-
felől egy-egy gyönyörű pagoda emelke-
dik, középen pedig két hatalmas, félel-
metes, nagy karmú sárkányláb között
szinte fellegekbe vezető kettős lépcső-
sor, melynek tetején, óriási, zárt virágke-
helyben van a császári trón. Mielőtt Al-
toum császár megszólalna, a kehely las-
san szétnyílik.

Turandot a császári trón alatti erkély-
szerű emelvényen jelenik meg először,
mintegy huszonöt-harminc méter magas-
ságban. A színpad e felső részén hatal-
mas, vöröses tüskék láthatók, utalva a
hercegnő kezdeti teljes magába zártsá-
gára és minden emberi érzelemmel szem-
beni, szinte sündisznószerű védekezé-
sére. Majd ahogyan Turandot hercegnő-
ben fokozatosan ébred a szerelem, és
szíve megnyílik az élet, az emberi érzel-
mek előtt, úgy kerülnek más világításba a
színpad kezdeti komor színei, lesznek
enyhébbek, vidámabbak, barátságosab-
bak. A színpadképbe jól illeszkedő jel-
mezeket is Serge Creuz tervezte.



Az Aida veronai színpadképe

Gioconda

Augusztus 11-én Ponchielli operáját, a
Giocondát játszották. A rendező a francia
Jean-Claude Auvray, aki olyan kiváló mes-
terek asszisztenseként kezdte pályáját,
mint Vilar, Strehler, Ponnelle és Wall-
mann.

A viszonylag fiatal rendező, aki híres
arról, hogy még az állandó repertoárhoz
tartozó nagyoperákon is merész kor- és
helyszínváltoztatásokat hajt végre, most a
Gioconda tartalmához és atmoszférájához
nagy tisztelettel alkalmazkodott. Nem
kísérletezett szokása szerint vala-milyen
új, intellektuális olvasattal, hanem
tudomásul vette, hogy ez a Ponchielli-
dalmű elválaszthatatlanul kötődik Ve-
lencéhez, a „Serenissima" történelméhez
és miliőjéhez. Tökéletesen kihasználta
viszont az Arena méreteiből adódó
lehetőségeket, és maximális látványos-
ságra törekedett. Kiemelten hangsúlyozta
a karnevál ünnepét, a báljelenetet, az órák
táncát, Enzo Grimaldo hatalmas lánggal
égő hajóját stb. Ugyanakkor kellő gondot
fordított a partitúra bensőséges részeire
és az énekesek kiemelt jeleneteire is.
Szükség esetén, amikor a zene
fontosabbá vált a látványnál, az énekese-
ket előrehozta, szinte rávezette őket a
rivaldára. A kórus természetes mozgása
harmonikus összhangban volt a zenével.

Mario Garbuglia díszletei valóban oda-
varázsolták Velencét az Arena színpa-
dára. A tervező többek között felépítette
a Szent Márk teret, a Doge-palota udva-
rát, az „Óriások lépcsőjét", majd a III. fel-
vonáshoz a Cá d'Orót, pompás gondolá-
kat, vitorlás gályákat szerepeltetett. Jost
Jakob előkelő jelmezei, az ünnepi fehér

tolldíszek, a valósággal tobzódó színek is
kellően reprezentálták Velence gazdag-
ságát, és szemet gyönyörködtető keretet
teremtettek a kitűnő előadáshoz.

Galia Savova csengő szopránja jól ér-
vényesült a címszerepben. Franco Boni-
solli mint Enzo bombabiztos magasságait
csillogtatta, Buday Lívia pedig remekelt,
ezúttal Laura szerepében. Félelmetes
Alvise volt Luigi Roni. Barnaba szerepét
Alessandro Cassis alakította.

A veronai Arena három operaproduk-
ciója bizonyította: a látvány, a kiállítás
pompája fontos kelléke az opera-előadá-
soknak, és ha olyan kiváló rendezők mű-
ködnek közre, mint az most Veronában
történt, akkor a színpad nem tereli el a
figyelmet a zenéről, hanem minden
fényűzést, pompát a zenei mondanivaló s
az énekesi produkció szolgálatába állít.

Zorba
Negyedik veronai esténken ért bennünket
a nagy meglepetés. A megszokott
operaprodukciók mellett színre vitt balett,
a Zorba, a görög ősbemutatója világszen-
zációvá emelkedett. Ez a kétfelvonásos,
huszonkét képből álló, hatalmas tánc-
kompozíció a veronai Arena számára
készült, és premierjére augusztus 6-án
került sor.

Az Arena monumentális méreteit ki-
használó díszlet- és jelmeztervező, Fer-
ruccio Villagrossi egymás felett teraszo-
san elhelyezett fehér házakból jellegzetes
krétai falut épített, megadva ezzel a mű
alaphangulatát.

Lorca Massine, az Amerikában élő
orosz származású koreográfus és rende-

ző maga alkalmazta balettszínpadra Ni-
kosz Kazantzakisz regényét, és Mikisz
Theodorakisz lüktető, felkavaró ritmusú
zenéjére remek koreográfiát készített.
Massine hosszú ideig élt Görögország-
ban, jól ismeri a görög néptánc stílusát,
és arra törekedett, hogy azt vigye szín-
padra. Az egész kompozíció a görög nép-
lélek halhatatlan üzenetét közvetíti: az
élet, az élni akarás és az életöröm végül
legyőzi a nehézségeket és fájdalmakat.

A most hatvanhárom éves nagyszerű
zeneszerző, Theodorakisz forradalmi élet-
útja közismert. Egyike azon személyisé-
geknek, akik a modern Görögország való-
ságos jelképévé emelkedtek. Két évvel
ezelőtt megvált magas hivatali posztjától,
hogy kizárólag a zeneszerzésnek
szentelje magát. A veronai előadásokon ő
maga vezényelte művét, és kiváló kar-
mesternek is bizonyult.

Beszélgetésünk alkalmával zeneszerzői
munkásságáról kérdeztem. Theodorakisz
így válaszolt: „A Zorba-balett kísérlet,
melyben a népzenét egybeolvasztom a
szimfonikus zenével. Harminc éven át
gyűjtöttem görög népi énekeket, és
ezekre építem zenémet. Nagy problémám
volt, hogy miként kapcsoljam egy-be a
népzenét a klasszikus hangzással., mert
azt nem akartam, hogy a nagy szim-
fonikus zenekar egyszerűen csak lejátssza
ugyanazt, amit korábban kis létszámú
népi hangszerek adtak elő. Mai eszkö-
zökkel dolgoztam fel a régi énekeket, és a
gyakorlat azt bizonyítja, hogy a közönség
befogadja ezt a megoldást.

Művemben oratorikus részek is van-nak
nagy kórussal; ezeken több mint egy évig
dolgoztam. Részben emiatt is vol-



tam kénytelen a szimfonikus zene felé
fordulni, holott mi, görögök ebben ke-
véssé vagyunk járatosak. Mi a szimfoni-
kus zene perifériáján élünk, hiszen a
szimfonikus zene szülőhazája Közép-
Európa.

Az az érzésem, hogy a veronai kísérlet
sikeres volt, sőt, kettős volt a siker, mert a
közönség nagy tetszéssel fogadta mind a
zenei feldolgozást, mind a koreográfiai
megoldást. Hálás vagyok az Arena veze-
tőségének, hogy alkalmat adott a mű be-
mutatkozására, és remélem, hogy eljátsz-
hatjuk az önök szép országában is, me-
lyet annyira szeretek!"

A címszerepet táncoló moszkvai Vla-
gyimir Vasziljev valósággal megőrjítette
a közönséget káprázatos alakításával. Az
előadás utána kiváló táncos így nyilatko-
zott a produkcióról: „Sokan látták a Zorba
című filmet Anthony Quinn-nel, és ezt
követően igen sokan akarták előadni a tör-
ténetet mind prózai, mind balettszínpa-
don. Engem Lorca Massine, a nagyszerű
koreográfus és balettrendező, a Gyagilev-
iskola neveltje kért fel rá, hogy táncoljam
el Zorbát a veronai Arenában. Nem tud-
tam még, kik lesznek a munkatársaim, de
gondolkodás nélkül igent mondtam. Az
egész világon ismert Theodorakisz-zene
annyira plasztikus, hogy szinte termé-
szetesnek tűnt: Zorba történetét táncban
is el lehet mesélni. A balett alapját a sir-
taki zenéje képezi, s ez közérthető zene.
A nyugati ízlés részben a klasszikus,
részben a modern baletthez szokott, ezt a
Zorbát azonban egyiknek sem nevez-
hetem. Jelentős mértékben folklórszerű,
s tulajdonképpen kísérlet egy újfajta tán-
cos hatásvilágra.

Szeretném megemlíteni a ma esti siker
többi részesét, kiváló partnereimet is:
Donna Woodot, Rosalba Garavellit,
Gheorge Jancut és Diego Ciavattit."

A siker valóban döbbenetes volt; a
finálét négyféle változatban ismételték
meg, s a tomboló közönség még a negye-
dik után sem akart hazamenni.

ANDRÉ MÜLLER

„Az én fenekemet
ne foglalják aranyba!"

Beszélgetés Claus Peymann-nal

- Az ön igazgatói szerződése a Burgtheater
élén csak három év múlva jár le. Igy hát
már nem örökölheti PeterZadek hamburgi
posztját.
 Nemis állt szándékomban. Oda

Angliából hoztak valami harmadrangú
figurát, Bogdanovot vagy minek
hívják,** mert az vállalta a költségvetés
csökkentését. Ezzel aztán vége is a
hamburgi Schauspielhausnak.
 Meddig akar Bécsben maradni?
 Amíg csak produktívan dolgozha-

tom. Ha tudná, micsoda szarban kell itt
megmártóznom! Ezt a színházat egysze-
rűen Isten nevében le kéne takarni és
lebontani. Az is lehet, hogy már holnap
odavágom az egészet. Vranitzky osztrák
kancellár asztalán már ott is fekszik a
lemondási kérelmem.
 Csakhogy ezzel már többször

fenyegetőzött. Most tulajdonképpen miről
van szó?
 Egy szellőzőberendezésről. A ház-

ban három szellőzőberendezés van; a
hatóság parancsára készültek, és egyik
sem üzemel. s most egy negyediket
akarnak felszerelni. Ez az ország kész
őrültekháza. Itt például az építésügyi
miniszternek személyesen kell felelős-
séget vállalnia egy ládáért, amely a vas-
függöny leereszkedési pályájában áll, és a
szövetségi kancellár dönt arról, hogy

*André Müller, bécsi születésű, jelenleg
Münchenben élő újságíró 1988 márciusában
készítette Claus Peymann-nal, a Burgtheater
két éve kinevezett, NSZK-beli igazgatójával ezt
a mintegy hatórás interjút, melynek rövidített
változata hosszas huzavona után először
májusban látott napvilágot a Die Zeit című
nyugatnémet politikai hetilapban. A Theater
Heute - nyolc, Kurt Waldheimre vonatkozó
különösen éles sor kihagyásával - ez év júliusá-
ban először tette közzé a teljes szöveget.

** Michael Bogdanovval, a különben igen
jelentékeny és elismert angol rendezővel és
színházvezetővel a Theater Heute következő,
augusztusi száma közölt interjút, melyben az
újságíró Bogdanov véleményét firtatja Pey-
mann nyilatkozatáról. Bogdanov elegánsan
válaszol: „Nos, Claus Peymann, ha formában
van, nagyszerű rendező. Nem kellene, pusztán
a szenzáció kedvéért, ilyesmiket mondania.
Én csak egyetlen lehetőséget látok a revansra:
elsőrangú előadásokat kell produkálnom. Ha
valóban harmadrangú rendező-nek
bizonyulok, akkor a hamburgiak hamar
kiadják majd az utamat." (Sz. J.)

elszívhatnak-e az előszínpadon egy ci-
garettát. Az ilyen mérhetetlenül banális
rémségeken fogok elvérezni.
 Vagy pedig arra koncentrál, ami iga-

zán lényeges.
 Az a láda lényeges volt, és az volt a

cigaretta is. Egy rendező számára az
ilyen kérdések sorsdöntőek. Hamburg-
ban majdnem ejtettem egy előadást, mert
nem akartak hozzájárulni egy háromezer
márkás evőeszközkészlethez. Thomas
Bernhard öngyilkos lesz, ha két gépelési
hiba eltorzítja a szövegét.
 Bernhard író. Önnek viszont embe-

rekkel van dolga.

 Hol itt a különbség?
 A szöveg korrigálható, az emberek

nem.
 Ilyesmi nincs is szándékomban. Na-

gyon kedvelem az improvizálást, más-
részt viszont kiirthatatlan vágy él ben-
nem a tökélyre. Ez az én problémám.
Szeretem a spontaneitást, de, bár erről
nem volna szabad beszélnem, a próbá-
kon kényúrként működöm. Ha nem megy
a színész fejébe az, amit elképzeltem, a
legabszolútabb és legbrutálisabb erő-
szakkal élek, az ordítástól az öldöklésig.
Minden ellenállást megtörök, és tudom,
hogy a többi rendező pontosan ugyanígy
jár el.
 Kollégája, Tábori György azt mondja,

ő a szelíd módszer híve.
 Egy szavát se hiszem el. Munka

köz-ben Tábori is kész szörnyeteg. Első
osztályú zsarnok, aki semmiben nem
enged.
 Csoda, hogy a színészek eltűrik ezt.
 Hiszen az ő javukat szolgálja. Oda

Thormeyer, Vihar-rendezésem Miran-
dája, azért olyan remek színésznő, mert
eltűrte, amit műveltem vele, ahogy meg-
kínoztam és a kétségbeesésbe kergettem.
Szörnyű volt, de így jutott el néhány
valóban megrendítő pillanathoz, és ez az
előadás történelmi dátumnak bizonyul
majd pályáján. Sajnos a kritikusok mind-
ebből az égvilágon semmit nem értettek
meg.
 Az előadást alaposan lerántották.
 Igen, a sárga földig. A német szín-

házban csak Feydeau-n vagy Ayckbour-
nön szabad nevetni, máshol nem tűrik el.
A komorságot propagálják, és ez engem
mélységesen lehangol. Lerántották már a
Richardomat is, kizárólag Voss urat
dicsérték. Ugyanígy jártam a Téli regével
is. Ezért aztán gondolkodom, megren-
dezzem-e egyáltalán az Ahogy tetsziket,
amelyre készültem.
 Kár lenne, ha lemondana róla.


