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A Szanazugi szabadstrandon vagyunk a Körös partján. Az egykori kvartett
immár trióvá csökkent tagjai itt pihenik ki az előző esti gyulai előadások fá-
radalmait. A hangszóróból lakodalmas rock üvölt, a különböző lakókocsik-
ban sört, üdítőt, palacsintát és lángost kínálnak a szabadidős tevékenysé-
get folytató lakosságnak. Barátaink „Pedro kocsmájának" ülésre alig
használható székein kísérleteznek a kávéként értékesített barna lé elfo-
gyasztásával. A dülöngélő asztalon levágott schweppes-üveg, benne víz,
ez a magyaros design szolgál hamutartóként

FURORICUS Jézusom, ez a kávé olyan, mintha egy elhullott puli szőréből
főzték volna...

FLEGMATICUS Ne óbégasson állandóan! Igyon helyette fröccsöt!
FURORICUS Ilyesmivel itt nem mernék kísérletezni.
CRITICUS Térjünk a tárgyra, igen?
FURORICUS Figyeljenek, nem Peter Brook ül ott a „Vizibicikli-bérlés" tábla

alatt?
FLEGMATICUS Szerintem az inkább a helyi horgászegyesület elnöke.
FURORICUS Amióta nálunk járt, én már mindenkiben Brookot látok...
CRITICUS Most mit hülyéskedik? Hiszen még a workshopjára sem volt

hajlandó eljönni!
FURORICUS Ugyan minek mentem volna?! Hát mit adhat nekünk, végze-

tesen elszigetelt magyaroknak ez a tőlünk fényévekre élő
világrendező?! Tökéletesen egzotikusak vagyunk egymás számára.

CRITICUS A tárgyra, uraim, a tárgyra!
FLEGMATICUS Hát mi a tárgy?
FURORICUS Mintha nem tudná... Hát nem maga örökölte Prudenstől a

Karl Böhm-féle Wozzeck CD-t?!
FLEGMATICUS Most irigykedik? Maga viszont megkapta A rózsalovagot

Karajannal.
FURORICUS Igen, de az enyém csak lemez. És persze recseg is

meglehetősen.
CRITICUS Azonnal hagyják abba ezt a kicsinyes torzsalkodást! Egyébként

a Wozzeckhez nekem gyönyörű gyerekkori élményeim fűződnek. Akko-
riban, 1963-ban tagja voltam ugyanis az operaház gyerekkórusának.

FURORICUS Szóval a kis Criticus is dalolgatott a harmadik felvonás záró-
jelenetében? (Énekel) „Rózsa, rózsa ispiláng..."

CRITICUS Bizony, uraim! Szép előadás volt. Ferencsik, Faragó András,
Palcsó Sándor, Mátyás Mária, a csúcsformájában rendező Mikó And-
rás...

FLEGMATICUS Ugyan kérem, csak nem akarja azt mondani, hogy kilenc-
évesen megértette ezt az operát?! Sznob nosztalgiázás.

CRITICUS Persze hogy nem értettem meg teljes mélységében. De Berg
művében éppen azaz egyik legvonzóbb elem, hogy az elesettekkel való
azonosulás, a megalázottak iránti odafordulás jegyében fogant. Zenéje
ettől válik oly szívhez szólóvá - hogy ezzel a régiesnek tűnő fordulattal
éljek. Berg hangja a legszemélyesebb hang a huszadik századi zene
történetében, közvetlenül szólít meg mindenkit, szíven üt. És nem kell
zeneileg különösebben képzettnek lenni, hogy ezt a megszólítást követ-
ni tudjuk. E tekintetben Berg Puccini örököse.

FURORICUS Mindez igaz, de azért ne felejtsék el, hogy Berg Wagner
szélsőséges politonalitásából indult ki, pontosabban a Trisztán már-
már hangnem nélküli hisztériájából.

FLEGMATICUS Mindez csak zenetechnikailag igaz. Kevés Wagner-elle-
nesebb operát írtak a Wozzecknél. Itt nincs mitológia, nincsenek
ember-feletti hősök, királyok és óriások, és - ami ugyancsak döntő
mozzanat - nincs meg a szerző tébolyult Énkultusza, önmaga
glorifikálása, szemérmetlen önimádata, narcizmusa. Természetesen
Berg is azonosul hősével, de ez a folyamat a szolidaritás jegyében
történik. Wozzeck, akár a wagneri alakok, ugyancsak kívül áll
koravilágán, de ez itt nem gőgös ezotéria, sebzett elvonulás, a meg
nem értett művész finnyás elszi-

getelődése. Wozzeck minden idegszálával szeretetre vágyó ember,
ugyanakkor az egyetlen, aki teljes mélységében átéli a világ abszurditá-
sát, a létezés modern gyötrelmeit. „Az ember - szakadék" - ez az „eg-
zisztencialista" mondat az ő szájából hangzik el.

CRITICUS Ugyanakkor persze Wozzeck őrült. Itt azonban a tébolynak a
tisztánlátást megalapozó jelentősége van. Azt mondjuk, szemben a
wagneri alakokkal, Wozzeck hangsúlyozottan hétköznapi ember, az
élet rabszolgája, maga a perzselő szociologikum. Az őrület segítségé-
vel azonban túlléphet szűkös és lehatárolt életkörén, skizofrén látomá-
saiban mintegy a világ beszél, és ez mégis fellendíti őt a wagneri figurák
mitologikus-általános szintjére.

FLEGMATICUS Ez nem szintek kérdése. Vagy legalábbis nem értékszin-
teké. Wozzecknek az őrület megadja a lehetőséget, hogy egyetlenként a
dráma szereplői közül, bepillanthasson a világ rejtett tébolyába. Eszelős
pillantása számára megnyílik a köznapi létezés törvényeket eltakaró
függönye, és ami mögötte feltárul, az tökéletesen elviselhetetlen. Túlsá-
gosan súlyos teher egy megnyomorított kiskatona számára. A maga el-
mélete szerint, Criticus, Wozzeck mintha a mindennapi lét Trisztánja
lenne. Azonban szó nincs ilyesmiről. Berg kopernikuszi fordulata éppen
abban áll, hogy képes volta köznapi létezés zenedrámáját megteremte-
ni. A wagneri alakok alapállása a bizalmatlanság. Gőgjük, ezoterikus
magányuk a kisszerű, általuk mélyen lenézett világ iránti mélységes bi-
zalmatlanságból és férfiúi dölyfből ered. Wozzeck azonban a bizalom
képviselője. A világ akkor fordul ki számára a sarkaiból, amikor ez a bi-
zalom megcsúfoltatik: Marie megcsalja a Tamburmajorral. Ez a kisszerű,
hangsúlyozottan hétköznapi esemény számára ezért egyenértékű a
hamleti „kizökkent idő" érzékelésével.

FURORICUS Ha mindez igaz, akkora bergi művészi kérdésnek valahogy
így kellene hangzania: hogyan lehetséges világdrámát teremteni egy
kisszerű, mindennapi eseménysorozatból? Mi az a stilizációs elv, mely-
nek segítségével e naturalista ízű cselekménysor képes mitologikus-ál-
talános jelentésre szert tenni? És ekkor feltehetjük a következő kérdést
is: vajon nem Berg zenéje volt-e az, amely megadta a szövegkönyvnek,
a büchneri drámatöredéknek ezen általánosítás lehetőségét, a világ-
drámává alakulásnak azt a végső formáját, melyet a színházi fragmen-
tum talán csak potenciálisan tartalmazott? Ekkor tehát meg kell vizsgál-
nunk szöveg és opera kapcsolatát.

CRITICUS Azt hiszem, Büchner töredéke ideális kiindulópont lehet egy
operakomponista számára. Rövid, velőtrázóan lényegretörő jelenetek;
expresszív, költői, vad képekben tobzódó nyelv; a cselekmény egysze-
rűsége, áttekinthetősége, egyirányúsága; kevés, mindig teljes emberi
lényegével a nézők felé forduló drámai alak; néhány gazdag és látvá-
nyos tömegjelenet. Ugyanakkor mégsem hiszem, hogy ez az elképesz-
tően korát megelőző töredék világdráma lenne. Még az ilyen jellegű for-
málás szándéka sem igen mutatható ki Büchner kéziratában. Ezt a vi-
lágdrámát valójában Alban Berg teremtette meg. Operatörténeti jelen-
tőségű érdeme: a némileg verista-naturalista szövegkönyvből modern
zenei tragédiát formált.

FLEGMATICUS Ez annál is nagyobb érdem, mivel jól tudjuk, hogy éppen a
mű keletkezése korában, a század tízes-húszas éveiben szinte befeje-
zett tény az általánosan használt zenei köznyelv felbomlása. Wagner és
Richard Strauss szélsőséges, már-már atonális kromatikája után kér-
désessé és szinte megoldhatatlanná vált az operai megszólalás. A zene
világnapja egyre inkább a kamarazenében látszott zenitjére hágni, míg a
vokális muzsika elsősorban az átszellemített schuberti dalformában
találta meg önmagát. A Schönberg-féle dodekafónia, vagyis a tizenkét
egymásra vonatkoztatott hanggal való szigorú komponálás módszere
egy új zenei köznyelv megalapozásának kísérlete volt. Berg fellépéséig
azonban úgy tűnt, az opera műfaját e módszer segítségével lehetetlen
megújítani.
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Alban Berg Wozzeckje az Állami Operaházban

FURORICUS De hát Berg műve nemis dodekafón a schönbergi szigorú ér-
telemben. És ne felejtsenek el még valamit: Berg igenis él a felbomlott
vagy érvénytelenné vált zenei köznyelvekre való utalás lehetőségével.
A bécsi valcer, a ländler, a kocsmai dal, Andres dalában a protestáns
korális és népdal egyvelege, a kocsmai legények kórusában a német
Burschenschaftok, legényegyletek bárdolatlan közönségessége. Na-
gyon fontos azonban, hogy az érvénytelen zenei köznyelvi formák idé-
zőjeles, „mintegy" felidézésével Berg ezen idiómák kiüresedett, ér-
vénytelen mivoltát is felmutatja egyben. E formák ezért soha nem nosz-
talgikusan, éppen ellenkezőleg, a maguk rémes, bornírt trivialitásában
szólalnak meg. Tökéletes példája ennek, hogy a zenei utasítás szerint a
Doktor Wozzeck diagnózisát, miszerint a katonának egy „pompás
aberratio mentalis partialisa" van, „quasi langsamer Walzer"-ként,
vagyis mintegy lassú keringőként énekli. A Doktor hideglelős
bestialitása a dermesztő kísértetté vált keringőformában lepleződik le. A
Kapitány meg-szólalásai pavane-, gavotte-, gigue-paródiák, az
érvénytelenné vált barokk szvitforma sorrendjében. Wozzeck az
egyetlen, akit nem érint a ki-üresedett abszolút zenei formáknak ez a
kísértetjárása. Az ő intonációs szférája szinte elejétől végéig a
Schönberg által kidolgozott „Sprechgesang", a nem rögzített hangokon
megszólaló énekbeszéd. Ekkor teljesedik be a világdráma felé hajló
formálás. A darab az intonációs érvényüket vesztett formák és az új,
érvényes stilizációs elvek szembesítésével az opera világformájának
drámájává válik. Nemcsak emberi világok, de zenei kozmoszok
küzdőterévé lesz. A harc nem pusztán Wozzeck és a bornírt külvilág, de
a zenei formák közt is folyik És a mű csúcs-pontján, a gyilkossági
jelenetben e küzdelem szépséges végeredmé-

nye egyetlen, az egész zenekaron unisono megszólaló „H" hangban
tárja fel formája titkát. Elemzésekből tudjuk, hogy a „H" a mű tonális
centruma egyben, vagyis a drámai és zenei konfliktus e zenekari uniso-
nóban egyidejűleg robban ki egy elementáris pillanatban. A bergi világ-
drámaszerű formálás itt éri el tetőpontját.

CRITICUS Valóban felejthetetlen pillanat; benne az operai szellem egy ki-
tüntetett huszadik századi momentumát szemlélhetjük. A Wozzeck a
már nem és a még nem rendkívül vékony szellemi határmezsgyéjén ke-
letkezett opera: már nem a reprezentatív nyilvánosság dekoratív ér-
vénytelenségének területe, de még nem az intimszférának a felbomlott
zenei köznyelvben általánosságot nemigen lelő, ezért szinte mindig pri-
vátnak megmaradó ábrázolási kísérlete. Az opera lényegének látszik,
hogy reprezentatív legyen, voltaképpen ez az oka oly sokat emlegetett
konzervativizmusának. Úgy tűnik tehát, hogy ez a konzervativizmus,
vagyis a ragaszkodása világdrámához, a reprezentációhoz e műfaj lét-
módjának elengedhetetlen feltétele.

FLEGMATICUS Talán ezért is nő meg oly mértékben századunkban az
igényes, majdnem önálló prózai drámaként is élvezhető librettók jelen-
tősége. De nem akarok most belemélyedni az ún. „irodalmi opera" prob-
lémáinak tárgyalásába. Ami most a lényeges: ha megnő az operai for-
málás drámai-színházi súlya, ezzel egyenes arányban növekszik a ren-
dező felelőssége is. Nagy Viktor, az Operaház új főrendezője minden jel
szerint nem volt képes megfelelni nagyon igényes feladatának. Rende-
zése nélkülözi a legelemibb átgondoltságot is. A szó valódi értelmében
meg sem rendezte a darabot. Ötletei - ha voltak egyáltalán- mind, mind
félresikerültek, és ellenkeznek a mű szellemiségével. Az egyik leg-
szerencsétlenebb ezek közül - ha jól tudom, ezt már a Magyar Hírlap
kritikusa, Kertész Iván is megírta -, hogy villanyborotvát adat Wozzeck
kezébe, amikor az borotválja a Kapitányt. Ez a teljesen indokolatlan
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Jelenet a Wozzeckből (MTI fotók)

„modernizálás" megsemmisíti a darab egyik alapmetaforáját, a nyitott
borotva, a véres kés Wozzeck tudatában rögeszmeszerűen tomboló
kényszerképzetét. Wozzeck veszélyessége kérdőjeleződik meg ezál-
tal, hovatovább a drámai tét megy veszendőbe.

CRITICUS A rendező azt sem döntötte el, ábrázolja-e Wozzeck látomása-
it, tegye azokat láthatóvá a néző számára vagy sem. A konkrét
megjelenítés itt nyilvánvalóan zsákutca, de fényhatásokkal nagyon
kielégítő megoldásokat lehetett volna elérni, ha már mindenképpen a
megjelenítés mellett döntünk. De Wozzeck és Andres jelenetében a
mezőn Nagy Viktor egy ingamozgásban egyre lejjebb ereszkedő
színpadi lámpát lógat be, amikor a borbély az égen átvonuló tűzről
vizionál. Ez a nevetséges határán járó suta megoldás, nemis beszélve
arról, hogy teljesen következetlen, mivel az efféle eljárás soha többé
nem ismétlődik meg a színjáték során.

FURORICUS Rendezés helyett a díszlet drámájává alakult az előadás.
Antal Csaba díszlete, azt hiszem, már önmagában is valamiféle téves
megítélés eredménye. E hatalmas, konstruktivista-kubista forgó-moz-
gó építmény aligha illik a darab erősen intim jellegéhez, agyonnyomja a
szereplőket, míg aztán fokozatosan elkezdi élni önálló életét. És még
azt is hajlandó vagyok elismerni, hogy ez az élet átgondolt formákban
zajlik. Az előadás legvégén mintha elérné célját: a fokozatosan széttartó
díszletelemek végül teljesen háttérbe húzódnak, marad az üres szín-
pad, lemeztelenítve egészen a hátsó falakig. Ebben a kiürült, vagyis
dermesztően kietlenként és világnélküliként ható térben valóban torok-
szorító látvány Wozzeck és Marie elárvult kisfiának magányos, a tragé-
diáról mit sem tudó játszadozása. Ez az önmagában poétikus zárókép

azonban nem pótolhatja a rendezés összes hiányosságát. A szereplők
tanácstalanul téblábolnak, emberi arcok nem rajzolódnak ki ebből a
gyülekezetből, pedig a darab szinte összes alakja úgynevezett hálás
szerep, bár énektechnikailag rendkívül nehéz, a karakterek kristálytiszta
rajza jószerivel elhibázhatatlan az alakformálás során.

FLEGMATICUS De azt már mégiscsak tűrhetetlennek tartom, hogy a szö-
vegből szinte egyetlen szót sem lehetett érteni. A magyar nyelvű elő-
adás melletti döntést ugyanis csak a tiszta szövegmondás indokolhatja.
A tájékozatlan néző, aki még nem olvasta a darabot, joggal érezheti úgy
magát, akár az opera egykori rosszabb indulatú kritikusai: egy téboly-
dába került.

CRITICUS Ez a csodálatos remekmű tehát ismét nem fog eljutnia magyar
közönséghez. Ilyen előadásban a bukás nem lesz elkerülhető. De hát
erre az operára is igaz, amit Wagner mondotta saját Trisztánjáról: csak
tökéletes megszólaltatásban élvezhető, középszerű előadás tönkrete-
szi a művet.

FURORICUS De most már szívesen megennék egy lángost. Aztán meg el-
szívnék egy „Wozzecket".

CRITICUS Micsoda marhaság ez már megint?
FLEGMATICUS Maga nem ismeri ezt a történetet? Berg annyira szerette

hősét, hogy felajánlotta az egyik osztrák dohánygyárnak: nevezzenek
el róla egy cigarettamárkát. A .,Wozzeck" a kispénzűek, a szegények, a
megnyomorítottak szivarkája lett volna.

CRITICUS Ezt tényleg nem tudtam. Szép és nagyon jellemző Bergre. De a
gyárosok persze röhögve elutasították.

FURORICUS Még szép...
Elindul a lángossütő irányába, ám ekkor egy bőhájú, fürdőruhás férfi má-

szik elő az egyik lakókocsi alól. Felemeli sörösüvegét és Furoricusra bá-
mulva bambán beleböfög a Körös-parti délelőttbe.


