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Csanádi Judit díszlete a Hegedűs a háztetőn
győri előadásához (Katkó Tamás felvételei)

Egyaránt az építészeti formákból indulnak ki
Horesnyi Balázs és Csanádi Judit munkái. Az
előbbi tervezőt azonban elsősorban a külső kép,
az utóbbit viszont a szerkezet érdekli. A Madách
színházi Stuart Mária, illetve Amadeus, valamint
a pécsi Becket egyaránt az épület látványát adja
vissza, atmoszférát közvetítő háttérként, kor-
hangulatot árasztó kulisszaként hat. Csanádi
viszont elemeire bontja és újrarendezi az
építészeti formákat, hogy többfajta funkció
betöltésé-re alkalmas, sokértelmű díszleteket
teremtsen belőlük. Egy vár stilizált formáiból,
berendezési tárgyaiból jelképes-mitologikus
teret tervezett a győri Hamlethez. Ugyanitt a
forgószínpad lehetőségeit kihasználó díszletet
tervezett a Hegedűs a háztetőn-előadáshoz.
Egyik oldalán egy tetőszerkezet vázára felfelé
futó fahidat épített, amely - az előadás
különböző pontjain - a szabadsággá táguló
teret és a semmibe vesző utat egyaránt
jelképezhette. Egy időből kiszakadt, szétmálló
ház képzetét keltette a Budapesti Ka-
maraszínház Lepkék a kalapon előadásának
díszlete.

Valóságos terek stilizációjából, átértelmezé-
séből indulnak ki a Khell-testvérek munkái. Khell
Zsolt díszletei a valóság illúzióját is meghagyva
sugallnak metaforikus jelentéseket: az emberje-
lentéktelenségének nyomasztó élménye áradt a
kaposvári Éjjeli menedékhely hatalmas, felna-
gyított gyárépületéből. A felfokozott kavargás-

ban is elleplezhetetlen ürességet sugallt a sze-
gedi Konyhadíszlete. Egy szétporladó világ kép-
zetét keltette a kaposvári Nagy Romulus eklekti-
kus palotája. Khell Csörsz díszletei eleve áttéte-
lesebb, elvontabb világot teremtenek. Ilyen a
veszprémi Hamlet sötét fémhídja, a stuttgarti
Tóték és a veszprémi Dandin György stilizált
házudvara, illetve a veszprémi Tartuffe átfestés
alatt álló palotája.

Megjelent a kiállításon az elvontabb szcenikai
gondolkodás is. Ferenczfy Kovács Attila
szerkezetekkel jelentkezett. Az installáció előtt
fémesen csillogó körtalapzat állt. Az ebből
kiemelkedő

Avignon

A hivatalos program több tucat színházi, zenei és
táncelőadásából, plusz az „off-Avignon" hozzá-
vetőleg négyszázas kínálatából válogathatott
az, aki a három hétig tartó avignoni fesztiválra
el-látogatott. Az alternatív programban adta elő
Varga Kata naponta tizenegy órakor a Déryné
naplójából készült monodrámát. Az ötvensze-
mélyes, jól felszerelt Magasin Théâtre megtelt.
Hasonló kisszínházak sorakoznak végig a fo-

oszlop tetején helyezték el a miskolci Salome
makettjét, a mobil szobrokat idéző színpadi
konstrukciót. Meglepő, hogy Árvai György szim-
bolikus terei egészen eltérő stílusú előadások-
hoz teremtettek alapot. A szegedi Szentivánéji
álom rejtett nyílásokban gazdag falai közt (me-
lyekre fákat festett a képzelet) egy fantáziajáté-
kot sugalló, oldott előadás jött létre. A szolnoki
Don Carlos elrajzolt, nyitott labirintussá alakított
palotabelsőjében avantgárd szellemiségű pro-
dukció született. A Természtetes Vészek Pára
című bemutatójának képzőművészeti hatásokra
épülő színpadképe zenei, verbális és táncos
elemeket szintetizáló performance
helyszíneként szolgált.

A Quadriennale hivatalos anyagába be nem
válogatott terveket a prágai magyar kultúra házá-
ban állították ki. Itt állt az Új Színház Don Juan-
előadásához készített Antal Csaba-makett. Ér-
dekesnek tűntek Csengey Emőke színes jelmez-
tervei (Óz, a csodák csodája - Vígszínház; Há-
rom testőr- Pécs), Fehér Miklós metaforikus te-
rei (Amerikai Elektra, Egy hónap fa lun - Vígszín-
ház), Bozóki Mara fekete-fehér kosztümtervei
(My Fair Lady- Szeged), Kentaur festői ihletésű,
mégis szigorú szerkezetű konstrukciói (Leonce
és Léna- Budapesti Kamaraszínház; West Side
Story, Heilbronni Katica - Vígszínház).

A Quadriennale főiskolai szekciójában igé-
nyes anyaggal jelentkeztek a Magyar Képzőmű-
vészeti Főiskola díszlet- és jelmeztervező sza-
kos hallgatói. Munkáikból kiérződött a realista-
naturalista hagyománytól való idegenkedés, il-
letve a stilizált metaforikus formák, a látomáse-
rejű szcenikai megoldások felé való tájékozó-
dás. (Kitűntek Király Anna, Kovács Gabriella,
Borvendég Zsuzsanna, Ágh Márton színpadké-
pei, Berzsenyi Krisztina, Dienes Ágnes, Sala-
mon Eszter, Simon Gabriella jelmezei.)

lyócska mentén húzódó utca-rakparton. Az elő-
adások mindenütt folytatólagosak, a Déryné
naplója előtt és után mások lépnek föl a színház-
ban. A termet eredeti állapotában kell
továbbad-ni a következő produkciónak. Varga
Kata, mielőtt felölti a fekete alapdresszt, segít
díszletet állítani. Játék után kulisszát bont.
Önmaga menedzsere, reklámfőnöke,
adminisztrátora és szponzora, amennyiben a
terembérleti díjat is fizeti. Elvileg bárki utána
csinálhatja, aki veszi a fáradságot, és tud
franciául. A Déryné-előadás két évszázadot
átívelve azt példázza, amiről szól: hogy mennyi
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Jelenet Mnouchkine Tartuffe-rendezéséből

viszontagsággal, erőfeszítéssel és önfeláldo-
zással jár a színészlét. A lelkes tapsokból ítélve,
megéri.

Mnouchkine nagyasszony nagyobb léptékkel
mér. Vándorszínészi ekhós szekere is terebélye-
sebb. A Tartuffe júniusban Bécsben debütált, az
Ünnepi Heteken. A nyarat Avignonban töltötte.
Október óta otthon van, a Cartoucherie-ben. A
csarnokot, benne a lelátóval és a színpaddal, ter-
mészetesen mindenhol fölépítette a Napszín-ház.
Mnouchkine nyitott házat visz, mint mindig. A
vastraverzek alatt átlátható öltözők; kezdés előtt
egy órával bárki megszólíthatja a készülődő
színészeket, akik vágott lábú székeken, alacsony
asztalkák előtt, szőnyegre heveredve vagy
kicsiny dikón pihenve időznek. Fehér kelmében a
nők, könnyű feketében a férfiak. Keleti kényelem -
ezzel indít már az előadás előtt az arab Tartuffe.

Mnouchkine terített lapokkal játszik. Olyan,
mintazsonglőr, aki kifordítja a tenyerét, hogy el-
lenőrizhessük: nem csal. Tapasztalataim szerint
soha nem fordult elő, hogy másnak adta volna ki
magát, mint ami. Tiszta, átlátható előadások,
egyenletes megvilágításban. Sehol egy rejtett
zug, értelmezési homály, misztifikáció. Az arab
Tartuffe nem rejt bonyolult üzenetet. Lehet, hogy
a franciák ellentmondásos viszonya volt
gyarmataikhoz vagy a máig érzékeny „algériai
kapcsolat" a hazai néző számára ár-nyaltabbá
teszi a játékot, de még ezt sem hiszem. Inkább
arról van szó, hogy a Tartuffe bár-hol
lejátszódhat, ahol normális embereket sakkban
lehet tartani fanatikus hatalmi ideológiákkal.
Mnouchkine-nál történetesen egy ortodox
muzulmán álcáját viselő briganti élősködik egy
olyan családon, amelyben már felbomlóban
vannak a konzervatív tradíciók, és mindenki
szabadon, a kedve szerint él. Ehhez föl kellett
vázolni valamilyen társadalmi hátteret. Ennek
lényege, hogy a modernizációs folyamat elle-
nében létezik egy feltüzelt, „fundamentalista"
tömeg, amelynek egyik hangadója Tartuffe és
állandó hattagú kísérete, az egész mögött pedig
utalásszerűen ott van még egy európai hatalom
is, amelynek képviselője, a Lojális úr adott
esetben manipulatív módon lép föl.

Nem hinném, hogy Mnouchkine konkrét or-
szágra céloz, az etnikai szokások - lakóhely, öl-
tözködés, viselkedés - realista részletezése el-
lenére ez inkább fiktív terep, ahol a cselekmény
lejátszódhat. Az Orgon család tagjai ugyanakkor
pontosan megrajzolt típusok és egyszersmind
egyéniségek, a bigott fekete varjúként kántáló
Pernelle asszonytól, a felszabadultan engedel-

Odüsszeia - a Footsbarn társulat előadásában
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mes Elmire-en át a szabadelvű diáknak látszó
Damisig. Maga a családfő tekintélyes polgár,
akinek kedvére van a lazább életvitel, és legszí-
vesebben kidobná a házából Tartuffe-öt, ha nem
félne a háta mögött álló fanatikus tömegtől. Az
utóbbi üvöltő skandálása időként behallatszik
Orgonék ráccsal elkerített udvarába.

Mindez nem szövegelemzés eredménye, sőt a
szereplők „megcsúfolják" Molière nyelvét,
amennyiben artikulációjuk távol áll a Comédie-
Française-ben megkövetelt nívótól. (Legtöbbjük
aligha járt francia színiakadémiára, sőt nevükből
ítélve nem is föltétlenül anyanyelvük a francia.)
Mozgásukban és gesztusaikban is keverednek a

Vladimir Juravle, Valer Dellakeza és llie
Gheorghe a craiovai Titus Andronicusban

Az angol Footsbarn Utazó Színház társulata
éppúgy soknemzetiségű, ahogy a Tartuffe-elő-
adásé is, azzal a különbséggel, hogy ők nem ho-
mogenizálják a nyelvi különbségeket. Odüsszeia-
produkciójuk soknyelvű. Fölváltva szólalnak meg
angolul és franciául vagy valamelyik afrikai
szereplő anyanyelvén. Pénelopét lengyel szí-
nésznő játssza lengyelül, ékesszóló monológja a
bábszerűen mozgó, álarcos kérőket rajongó he-
lyeslésre és szavainak fonetikus utánzására
készteti.

Akik tizenöt éve az amszterdami Nemzetek
Színházával egybekötött Bolondok Fesztiválján
látták Footsbarnék Hamletjét, emlékezhetnek
arra a csepűrágó ponyvastílusra, amely szere-
tetteljes paródiával kezelte a szent klasszikust,
és elkápráztatott a színészek humorával, tech-
nikai hajlékonyságával, sokoldalúságával. A
Footsbarn azóta is sátorszínház maradt: lakóko-
csiba települt együttesével családostul járja a vi-
lágot. (Az iskolát is lakókocsiban viszi a gyere-
keknek.) Ha lejátszott, szedi a sátorfáját, és
továbbáll. Az Odüsszeiát Dél-Indiában, Keralá-
ban készítették elő, hogy az indiai színházi és
tánctechnikákra építsék az előadást. Az „első
európai kalandregényt" - így nevezik Homérosz
eposzát - gondolatban össze akarták kötni a
nagy hindu eposzokkal, a Mahabharatával és a
Ramajanával. A kultúrák találkozásából színes
kaleidoszkóp jött létre, amelyben különösebb
rendszer nélkül keverednek a legváltozatosabb
színházi elemek, a bábjátéktól a kathakali táncig,
az antikizáló görög maszkos stílustól a pantomi-
mig, az árnyjátéktól a music hallig, a kabarétól a
látványos teátrális effektusokig. Mindehhez jön a
már említett nyelvi kavalkád. Az eredmény, meg-
lepő módon, mégsem stíluszagyvalék, inkább a
felnőtteknek (is) szóló gyermekszínház, amely
gazdag képzelettel és magas technikai színvo-
nalon valósul meg. (Beleértve a színészi játék-
technikát is.)

Meseszínház a fundamentuma Silviu Purca-
rete Titus Andronicus-rendezésének is, bár ez a
tündérmese inkább nevezhető tündéri rémme-
sének. (Ahogy a shakespeare-i eredeti is rém-
drámának.) A craiovai Nemzeti Színház utazó
színház, ha nem is abban az értelemben, mint a
Footsbarn; egyike napjaink sztáregyütteseinek,
amely rendszeresen föltűnik a világ különböző
pontjain tartott fesztiválokon. A Titus nem új pro-
dukció, írtak már róla - a Színházban is -: jel-
legzetes példája a román rendezői színháznak.
Ebben is szándékosan heterogén a stílus. Hiper-
naturalista pillanatok váltakoznak rítussal, Mur-
nau filmjeinek expresszionizmusa keveredik
groteszk elemekkel, a rothadó Róma dekadens
világára rákopírozódnak vadászjelenetek Alsó-
Bajorországból, és így tovább. A kivágott nyelvű,
megcsonkított Lavinia véres torzóként percekig
vonaglik egy kórházi ágyon. Tamora fiai tiroli-

realista, illetve koreografikus elemek. Orgon és
Tartuffe egymást kölcsönösen manipuláló, meg-
játszott őszinteségrohamai, dühkitörései, es-
deklései, rajongásai, bocsánatkérő és megbo-
csátó rítusai valóságos balettbéli pas-de-deux-
k. A kissé hasasan is ruganyos, fiatal Tartuffe
és a magas, szálfaszikár, hatalmas léptekkel
futó, ötvenes Orgon viszonya azt a számunkra
is ismerős kérdést veti föl, hogy meddig
terjedhet az ön-feladás, azaz mikor fogyasztja el
önmagát a saját farkába harapó kígyó. Molière
gondoskodik a happy endingről, és a mai
rendezői szokásokkal ellentétben Mnouchkine
nem csöppent fanyar csöppet az édesen föloldó
befejezésbe. Olyan könnyedén siklik át a
megoldás kétértelműségén, ahogyan ezzel az
elegáns, szórakoztató, elementárisan profi
előadással magán az egész darabon.
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nadrágos, hájas puhányokként zenére tipegnek
át a színen, baltával a kezükben. Aaron mint vas-
tag, vörös szájú, mesebeli szerecsen rosszalko-
dik, bejövetelét állati morgás, bőgés, üvöltés kí-
séri. A gót foglyokat szállító szekéren vágóhídi
hústömegek meztelen halmaza. A néphez szóló
vezető férfiak a színpadon átkocsizó televíziós
készülékekből ágálnak; Purcarete szerint a kép-
ernyő az ördög ikonográfiája

Az előadás rövid snittekből áll. Félpercenként
változik a világítás, függönyök lebbennek, fenye-
gető árnyak vetülnek rájuk, a színpad élénk szí-
nekben tobzódik, a hangszórókból sistergő, siví-
tó, nyisszanó hangok hallatszanak. Olyan az
egész, mint egy rituális rémálom, amely puhán,
halkan, rejtett feszültségekkel és félelemmel van
kibélelve. A színészi minőség nem egyenletes,
Tamora például jelentéktelen figura, a Titust ját-
szó Stefan lordache viszont szardonikus kaján-
sággal éli végig a borzalmakat és kegyetlensé-
geket. A végén Purcarete Mozartot használja el-
lenpontnak: a zene tiszta hangjai az őrült mé-
szárszék képeihez szolgálnak kíséretül. A ren-
dező nem titkolja, hogy előadásában a mai Euró-
pa metaforáját kell látnunk.

Némi meglepetésemre Joel Jouanneau is
konkrét politikai allúziókkal él, mégpedig olyan
szerzőre hivatkozva, akitől ilyet legkevésbé sem
várnánk. A fiatal író-rendező Beckett abszurdját,
A játszma végét úgy állította színre, mintha
Hamm és Clov Groznij utolsó két túlélője volna.
Az eredetileg a lausanne-i Théâtre Vidy és a
frankfurti Theater am Turm közös produkciója-
ként létrejött előadást Avignonban szabadtéren,
egy kolostorudvaron játszották. (A párizsi Őszi
Fesztiválon a Bouffes du Nord-ban látható.) A
díszlet kormos, leomlott városfalat ábrázol,
amely előtt kibombázott öreg hajléktalanként,
autógumin ül a fekete szemüveges Hamm. Az
előadás egyes pontjain határozottan az volt az
érzésem, hogy lát: fejmozgásával követi az orra
előtt elhúzott tárgyakat. A játék vége felé leveszi
a szemüvegét, ránéz Clovra, megszólítja, de a
rendező szerint nem biztos, hogy csakugyan lát-
ja. Ebben, úgymond, a megtapasztalt dolgok, je-
lenségek érzékelésének relativizálódási folya-
mata tükröződik, ami az utóbbi évtizedek fejle-
ménye, és a dráma színpadra állítójának számot
kell vetnie vele.

Jouanneau más értelemben is szabadon ke-
zeli Beckettet. Nemcsak a színpadi instrukciót
hagyja figyelmen kívül, hanem a klasszicizáló-
dott becketti játékstílust is. Színészei nem alkal-
mazzák a megszokott, redukált színpadi jeleket,
gesztusaikat a legkevésbé sem koreografálják,
egyáltalán, száműzik a gesztikusságot, és a le-
hető legnaturálisabb életszerűséggel játsszák
szerepüket. A kukákban tartózkodó két nagy-
szerű liliputi színész - Jean-Claude Gremier és
Mireille Mossé - is inkább hétköznapi érzelme-

Heinz Bennent (Hamm) és David Bennent (Clov)

A játszma vége című Beckett-előadásban

ket visz a játékba, mintsem metafizikai távlatot.
Heinz Bennent (Hamm) úgy ül törökülésben a
földre dobott autógumin, mintha bármikor föláll-
hatna, ha akarna - és ha lenne hová mennie.
David Bennent (Clov) koravén utcagyerekként,
vagány dühvel lohol a romokon. Ha a szöveg egy
pontján, amikor arról van szó, hogy tutajt építe-
nek és tengerre szállnak, egy világítási
effektus-

nak köszönhetően nem válna a színpad Noé-
bárkává, alig hinnénk el, hogy Groznij túlélői egy-
ben az emberiség utolsó képviselői is.

Salzburg

A reinhardti jogaiba visszaperelt drámai színház
felelőse Salzburgban Peter Stein, aki évente ma-
ga is rendez egy-egy előadást. Az idén Csehov
Cseresznyéskertjét állította színpadra a Lan-
destheaterben. Nekem, akinek a rendező által
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ihletett, gazdagon értelmezett, színészi minő-
ségben és varázslatos képekben kiteljesedő
lélektani realista színház az eszményem -
azonos kvalitású, más színháztípusokkal
szemben -, páratlan élvezetet szerzett ez a
ritka tökéletes produkció. Stein megtalálta a
harmóniát a darab költői szimbolizmusa és
naturalista életszerűsége között. Zseniális
maga a színpadkép, Karl-Ernst Hermann
díszlete is. Az első benyomás az, hogy nincs is
díszlet. A nézőtér felé szélesedő, kitágított teret
a nyers padlóburkolat metszi ki; rajta hátrafelé
szűkülő, perspektivikus barna csíkok. Bútor alig:
hófehér babaasztal babaszékek-kel
(gyerekszoba!), a kötelezően szerepet játszó
barna szekrény, pamlag. A teljes hátsó falat
függöny takarja. Ez hangsúlyozottan színpadi
tér, nem realista enteriőr. A csoda akkor
következik be, amikor a függönyt az első
felvonás közepén elhúzzák, és mögötte
föltárulkozik a cseresznyéskert. Az ablaküveg
mögött hófehéren virágzó fák, több sorban,
kissé ferde síkban, tükörszerűen, a csíkos
padló folytatásaként. A látvány meghökkentően
naturális és egyszersmind valószerűtlen.
Egyidejűleg zsongás kezdődik, amelyben
madárcsicsergés, méhzümmögés és
csengettyűk csilingelése oldódik a szférák
zenéjévé. Több mint egy percig ez az akusz-
tikus csend „szól" - lehetetlen is lenne beszéd-
del megtörni a varázslatot. A szereplők mozdu-
latlan sziluetté merevednek az ablakpárkánynál
és az előszínpadon - egy hosszú, kitartott
pillanatra „megáll az idő", hogy a túlexponált,
vakító

Markella Hatziano (Judit) és Robert Hale
(Kékszakállú) Wilson előadásában

emberrel történik meg, aki a szerencsétlenkedé-
seit igyekszik észrevehetetlenné tenni. (De a
csizmája mindvégig csikorog, nemcsak a legele-
jén, amikor említés történik róla!) Ugyanez jel-
lemző minden egyes pillanatra, Varja és Lopahin
esetlen kapcsolatára, Gajev biliárdgesztusaira,
Trofimov szavalataira, Dunyasa kellemkedései-
re, Jasa dölyfös inaskodására, Sarlotta Ivanovna
öniróniájára. Jól mutatja Stein esztétikai fölfogá-
sát, hogy a harmadik felvonásban szinte egy má-
sik darabot is megrendez két ajtónyílás mögött:
táncot, játékot, társasági életet. És nem statisz-
tákkal, hanem az éppen jeleneten kívüli fősze-
replőkkel. Teljes élet zajlik a háttérben, amiből a
néző, attól függően, hogy hol ül, csupán minimá-
lis részleteket lát.

A Firszet játszó Branko Samarovskira a ne-
gyedik felvonásban csaknem ráesik egy tonett-
szék. Stein úgy rendezte meg a jelenetet, hogy a
föltornyozott bútorhalmaz tetejéről lebillenő bú-
tordarab, a közönség rémületére, csak néhány
centivel a fekvő öreg inas feje fölött álljon meg.
Ezelőtt zajlik le a percekig tartó némajáték: a
magára hagyott, bezárt Firsz körbetipegése és
kétségbeesett szabadulási kísérlete. A lezúduló
szék széttöri a melodrámát. Egy másodpercnyi
horror, nehogy a szentimentalizmus szétáradjon a
nézőtéren. Iszonyúan szép és félelmetesen
galád rendezői fogás. Ez Peter Stein művészete.

Salzburgban változatlan az opera túlsúlya.
Változása Karajan-érához képest, hogy az ope-
rát összművészeti terméknek tekintik, és komp-
lex színházi élményt igyekeznek nyújtani. Ennek
érdekében jó rendezőket kérnek föl.

A Bartók-évforduló hívta életre A kékszakállú
herceg vára előadását. Rendezője Robert Wil-
son volt, aki az egyetlen lehetséges módon,
absztrakcióként fogta föl az opera cselekmé-
nyét. A különféleképpen világított, fehér vagy
színes háttér előtt derékszögben elhelyezett ge-
ometrikus vonalak jelennek meg, majd úsznak ki
folytatólagosan. Az egyetlen konkrét utalás egy
jelentős méretű, stilizált könnycsepp, a megfelelő
résznél, illetve egy váratlanul bekocsizó asztal.
Minthogy a közönség amúgy sem tudja követni a
magyar nyelvű előadás szövegét, a szí-nek és
formák változása csak lazán kerül kapcsolatba a
zenei anyag tartalmával. Ez rendjén is volna: az
eddigi tapasztalatok szerint a Kékszakállúhoz
rendelt rendezői víziók esetlegesek és
spekulatívak. Problematikusabb, hogy a két sze-
replő - Robert Hale és Markella Hatziano - is
megmarad díszítőelemnek. Keleties figurák, az
ennek megfelelő, szertartásos mozgással, illetve
mélyebb jelentés benyomását keltő karmoz-
dulatokkal. Mindennek a következtében a hatá-
rozottan esztétikus előadás azt föltételezi, mint-
ha Bartók operája ősi, misztikus beavatási rítus
volna, ami, úgy érzem, nem egészen felel meg a
valóságnak. Mindebből változatlanul levonható

kép, a valószínűtlen szépség szimbóluma bele-
égjen az emlékezetünkbe.

Amikor magunkhoz térünk az ámulatból, rájö-
vünk, hogy ez az egész merő szürrealizmus, ek-
kora ablaka nem lehet a háznak! De hiszen szo-
ba sincs, csak a szoba jelzése az, amit enteriőr-
nek látunk. A színpadi deszkáról egyébként is
lépcső vezet le a nézőtérre, és a járás a ruhatári
folyosóba torkollik, ahonnan az előadás során
behallatszanak a láthatatlanul ott „játszódó" jele-
netek. Vagyis ami Stein színpadán fotónaturaliz-
musnak látszik, egyáltalán nem az, hanem egy-
fajta hangsúlyozott színháziasság, a realizmus
„elemelt", meglebegtetett, teatralizált formája.
Aminek mindenekelőtt a színészi játék finomsá-
ga, cizelláltsága, összehangoltsága adja meg az
esztétikai szépségét.

Stein rendezését látva jelentését veszti az
„alakítás" fogalma. Nincs értelme „szerepfölfo-
gásokat" firtatni, „értelmezést" keresni; a színé-
szi személyiség észrevétlenül olvad át a szerep-
be és viszont. Megállapíthatatlan, hogy Ra-
nyevszkaja könnyelmű-e vagy melankolikus, el-
mélázó-e vagy bohém, nosztalgikus-e vagy frivol
- Jutta Lampe nem enged kérdéseket föltenni.
Nem ábrázol, és nem játszik; egyszerűen van.
Megtörténik. Ez a fajta színészet az, amelynek a
nyitját évtizedek óta próbálom meglelni, hiába.
Nézzétek, nézzétek, nézzétek Jutta Lampét, és
megtudjátok, mi a színész!

A pasztell-színészet Stein ideája. Az előadás-
ban egyetlen kirívó gesztus sincs. Jepihodov ka-
lapdobozba lép, becsípi a kezét a becsukódó ab-
laktáblába, csuklásroham fogja el, amikor indu-
lás előtt mindenki némán leül egy végtelenül
hosszú percre, de mindez nincs „kijátszva", alig
fel-tűnő, nem a „közönségnek" szól, hiszen olyan
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a konklúzió, miszerint a Kékszakállúhoz nem le-
hetséges drámai cselekményt illeszteni.
Wilsonnál közelebb került a mű lelkéhez annak
idején Götz Friedrich, legalábbis - minden
esetlensége ellenére - j o b b helyen keresgélt,
amikor Judit a Kékszakállú ruhájából (értsd:
bőréből) szakította ki a kulcsokat. A férfi üres
tenyerében meg-forgatott női mutatóujj olyan
wilsoni kód, amely nem nyitja Bartókot és Balázs
Bélát. A rendező-nek egyébként sikerült
agyonvágnia a Kékszakállút azzal, hogy
közvetlenül utána, mindössze félperces
félhomályt követően Schönberg Erwartungjával
- és Jessie Normannel - folytatja a színházi
estét, ami kissé méltatlan eljárás, és
dramaturgiai indoka sem teljesen világos. (A két
darab összepárosítása nem oly meglepő, mint
egyesek hangoztatták; Friedrichnek a bécsi
operában már évekkel ezelőtt eszébe jutott.)

A salzburgi operajátszás legfőbb gondja a
modernizmushoz való viszony. A Lulu esetében a
rendező Peter Mussbach némileg joggal alkal-
mazott filmes hatásokat, miután maga Alban
Berg is filmet ír elő a címszereplő
börtönbüntetésének és szökésének
megjelenítésére. Csak-hogy Mussbach
majdnem végig egy közönséges vetítőben
játszatja le a cselekményt, amelynek vörös
függönyös színpadát, kényelmes foteljeit és
zöld vészvilágítással jelzett kijáratait az egyes
jelenetekben más-más szögből mutatja. Lulu ar-
ca időnként hatalmasra kivetített közeliben is
megjelenik, a díszletet pedig olykor egy lepusz-
tult enteriőrt, foteleket és tüzeket ábrázoló kör-
svenk helyettesíti.

A rózsalovag előadásában Herbert Wernicke
megszüntette a tizennyolcadik századi rokokót,
és a szerzők korába, a Jugendstil környékére he-
lyezte a cselekményt. Octavianból lovaglónad-
rágos, bilgeri csizmás, cilinderes uracs lett, a
parlagi Ochs báró kísérete pedig tirolinadrágos,
besörözött kocsmatöltelékekből áll. Semmi rizs-
por, semmi csipke, semmi zsabós ing. Az első
jelenetben Octavian kevés illúziót keltő, térdig
érő alsónadrágban ül egy széken, a
tábornagyné ágyától mintegy tízméteres
távolságban. Sajnos a színpad hatalmas méretei
a továbbiakban is „lenyűgözik" az intim drámát,
így Cheryl Studer minden igyekezete kevés
ahhoz, hogy az első felvonás melankolikus
monológjából fájdalmat és rezignációt csiholjon.
A színpad amúgy szép, a vetített háttér elé
mozgó tükörparavánokat helyeztek, amelyek
hangtalanul siklanak, és pillanatok alatt
átváltoztatják a teret. Például a háló-szobát
lépcsős csarnokká. A rendező díszlettervezői
minőségében nyilván az idővel és az illúzióval
akar játszani, amikor az ezüstrózsa átadásához
középen kettéválasztja a vetített tükör-
csarnokot, és igazi „operettlépcsőt" tol a helyére.
Hasonlóan trükkös megoldás, amikor a harma-
dik felvonás búcsújelenetéhez eltűnik a fogadó,
és egy fákkal szegélyezett árnyas allé jelenik

meg (természetesen vetítve), egy-egy kifelé
néző kocsival, amelyben majd a tábornagyné
és Faninal távozik két irányban, magukra hagy-
va a fiatalokat. Utóbbiakra csak az utolsó jele-
netben csukódik vissza a fogadó, hogy a padlón
fekvő Sophie kezében szorongatott ezüstrózsát
maga „Gilles" cserélje át vörösre, az eleven
szerelem szimbólumára. A Watteau-tól köl-
csönzött Gilles rendezői találmány az eredeti-
ben szereplő kis szerecsen inas helyett. Termé-
szetesen a legvégén ő húzza rá az előfüggönyt
a szerelmesekre.

Wernicke láthatóan nem tud ellenállni az óriási
színpad csábításának. Mindenhol, ahol lehető-
ség kínálkozik, tömeg hömpölyög a színen, az
olasz énekes a tábornagyné ágyán elfogyaszt
egy nagy tál spagettit, Ochs bárót ezúttal az alfe-
lén sebesítik meg, és gyógyítására bemasírozik
egy egész orvosi ügyelet, kettes sorban hord-
ággyal. A rendőröknek tányérsapkájuk, a ripor-
tereknek - kell-e mondanom? - vakus fényké-
pezőgépük van. Viszont az így megnövekedett
igényekhez hangban-játékban csak az Octavi-
ant játszó Ann Murray nő fel. Studernek nincs
igazán légköre, Ochsként Jan Hendrik Rootering
pedig minden tekintetben jelentéktelen.

„Egyéniség kerestetik hallik mindenfelől a
jámbor óhaj. A Traviatára, amely még soha nem
szerepelt az Ünnepi Játékok műsorán, Rost
Andreát hívták meg, rendezőnek pedig az
opera-színpadon (állítólag) debütáns, de a
drámai szín-házból jó ismerős Lluis Pasqualt.
Rost Andreát Riccardo Muti vezette elő fél évvel
a Scala-beli sikeres Rigoletto-Gilda után,
amelynek CD-Iemeze éppen a salzburgi évad
derekán került az

üzletekbe. A gyors ívelésű karrierjének még csak
a legkezdetén álló fiatal énekesnő elsőrangú vo-
kális teljesítményt nyújtott; hangjának forszíro-
zás nélküli, telten zengő mély regisztere külön
meglepetés. Kár, hogy a játékban kevés
segítséget kapott a rendezőtől.

Pasqual energiáit nagyrészt lefoglalta, hogy
leszűkítse a Grosses Festspielhaus túlságosan
nagy terét. A második felvonásban úgy működ-
teti a színpadot, mintha kamerával variózna: az
estélyre készülők mögött a jelenetváltozáskor
ki-nyílik a tér. A. hátsó színpadon, tüllfüggöny
mögött gyakran álomszerű balett folyik,
rozsdaszín-ben. Állítólag Garbo „kaméliás
hölgye" lebegett a rendező szeme előtt. Ettől
nem látta a realitást. Rost Andreának a harmadik
felvonásban úgy kell keresztre feszülnie az ágy
támláján, mintha a Mount Everestre mászna.
Megdicsőülés sem jár neki: miután holtan
összeesett, hiába várjuk föntről az égi sugarat,
amely a sötétből kimetszené és
fölmagasztosítaná alakját. Ehelyett az orvos
nyalábolja föl, és visszacipeli az ágyba. A
magyarázat egyszerű: különben az összecsa-
pódó függöny előtt maradna. Ha ez realizmus,
megkérdezhetjük, miért nincs legalább minimá-
lis kapcsolata szereplők között. Frank Lopardo
Alfrédja olyan szenvtelen, mint egy adóvégre-
hajtó. De a szólamát bírja, ami Renato Brusonról
nem mondható el. Hanyatló hang; a Germont-
sláger után - Mutival egyetértésben - gyorsan
belekapott a folytatásba, nehogy kitörjön a taps
(vagy valami más). Bezzeg a maestro, aki állító-
lag dühös a közbetapsolókra, Violetta első
felvonásbeli áriája felénél nemcsak hajlandó
volt megállni, hanem láthatóan készült is a
pauzára. Lett nagy ováció, Rost Andrea már itt
megnyerte magának az estét. Feledve lett
minden. Az is, hogy néhány perccel korábban a
vendégek kissé

Jelenet Berg Lulujából
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széteső kórusa búcsúzás gyanánt úgy höm-
pölygött előre a zenekari árok felé, mint ama vo-
nat a százéves mozi műsorában, amely mintha el
akarta volna ütni a nézőt.

Mozartnak több szerencséje volt a rendezők-
kel. Luc Bondy igazán drámaira vette a Figaro
házasságát, és ebben partnerre találta karmes-
ter Nikolaus Harnoncourt-ban. Soha nem hallot-
tam a „csipkefinom" nyitányt ilyen lassú tempó-
ban és ilyen súlyos, sötét drámai hangsúlyokkal
vezényelni. (Lett is egy kis „búúúzás" a végén.) A
recitativók úgyszintén szokatlan nyomatékot
kaptak, mintha prózai jelenetek lettek volna: erős
szituációba kerültek. Richard Peduzzi pedig va-
rázsos súrló és ellenfényeket bocsátott rájuk.
Ahogy az egész előadásra is. Mindenből az a
meggyőződés áradt, hogy a darabban nem hol-
mi keresztbe udvarlási kalamajkáról van szó. Itt
bizony senki sem egészen ártatlan. A szép gróf-
né elájul Chérubin láttán, aki gyakorlatiasan az
ágyra teperi a kevéssé tiltakozó Susannát. Az
apród leckéztetése közben („Non ti avrai...") a
gróf Susanna kezét szorongatja, akinek eszébe
sem jut elhúzni a kacsóját. Figaro nem is annyira
Chérubint, inkább a grófot fenyegeti, aki az ária
végén dühösen távozik. Figaro pedig elég dur-
ván tessékeli ki menyasszonyát a dobozszerű
ágy-paraván mögül, ahol az ara Chérubintól bú

csúzkodott. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy
a hálóinges kertészlányka a fotelban szétvetett
lábbal terpeszkedő romlott fruska, és még Mar-
cellina is vonzó, energikus, intrikus negyvenes,
akkor megértünk valamit az előadás erotizált
légköréből.

A végső kibonyolódásban Bondy utoljára még
összekavarja a szereplőket, majd a gomolygás-
ból egymás kezét fogva, hosszú, láncszerű fü-
zérben vezeti ki őket.

Bryn Terfel, a hatalmas hangú és jelentékeny
egyéniségű Figaro a Don Giovanni Leporellója.
A Barenboim-Chéreau-előadást a tavalyi be-
mutató után most másodszor is megnéztem, és
töredelmesen visszavonom minden korábbi fa-
nyalgásomat - amelyek, persze, eredetileg is
viszonylagosak voltak. Most, a salzburgi opera-
dömpingben látszik az igazi formátum. Barenboim
nem „dramatizál", nem rak ki annyi hangsúlyt,
mint Harnoncourt, de leheletfinom intonációiban
olyan elsöprő sodrás van, amely mindvégig fe-
szültségben tart. A cselekmény folyamatos haj-
szoltságát, ami a zenéből árad, tökéletesen leké-

Jan Hendrik Rootering, Ann Murray, Heidi
Grant Murphy és Hakan Hagegard A rózsa-
lovagban

pezi Peduzzi díszletének állandó, „menet közbe-
ni" változása. A teret zárt falak határolják, ame-
lyeken olykor rések nyílnak, avagy reliefszerűen
domborodnak ki az építészeti elemek. Az archi-
tektúra alakulásával együtt a fények és a színek
is folyamatosan változnak: néha homályban
hagyják a fél színpadot, máskor ferde árnyakat
vetnek rá. A jelenetek áttűnésekkel olvadnak
egymásba, és módot adnak Chéreau-nak, hogy
az énekesekre is alkalmazza kivételes formate-
remtő készségét. Az opera emberi viszonyrend-
szere a szereplők folyamatos mozgáskoreográ-
fiájából olvasható ki. A folyton táguló-szűkülő-
fenyegető-fölfénylő-elhomályosuló színpadon
mindenki agitatív mozgásban van egymás körül.
Például Don Giovanni és Elvira ambivalens kap-
csolatát ölelő, közeledő, távolító, kegyetlen,
kedveskedő gesztusok kompozíciója beszéli el.
Catherine Malfitano egyszerre üti, simogatja,
öleli, védi és „kiadja" Feruccio Furlanetto Gio-
vanniját, aki az agresszivitás és a galantéria kü-
lönös ötvözetét valósítja meg. Chéreau időnként
fénykörökbe vonja a szereplők egy-egy csopor-
tozatát, és ez az „elavult" világítási effektus -
azon túl, hogy a nagy színpadon alkalmanként
kiemeli a hangsúlyos történést - drámaian ar-
tisztikus hatást kelt. A „finomságokat" hosszan
lehetne sorolni; például, hogy Vesselina Kasaro-
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va Zerlinája távolról sem a megszokott „piccola
bambina", hanem energikus, vad karakter, Lella
Cuberli pedig mint Donna Anna („fedett" hang és
zárkózottság) egy depressziós nő személyiség-
zavaráról tudósít.

Az operajátszás kardinális kérdései tanulmá-
nyozhatók Chéreau, a „perfekt fenegyerek" tün-
dökletes munkáján. Meg a „mellékesek" is. Pél-
dául, hogy nem tart a kopogó cipőtalpaktól, nem
fedi le a zajokat - eltérően a bársonypadlós lég-
benjárók divatjától, akik a steril zenei hangzás
kedvéért a gőzgépeket is hangtalanul járatják.
Nem félti Mozartot a zörejektől, nem zárja el, nem
tartja lombikban - szembesíti az élettel.

Bayreuth

Wolfgang Wagner, a színházi „apukává" lett
unoka - rendezőnek érdektelen, vállalkozó
szellemű fesztiváldirektornak zseniális - törököt
fogott honfitársával, Alfred Kirchnerrel. Évek sora
és tucatnyi formátumos produkció után először
ért kiadós csalódás. A tavaly bemutatott új Ring-
tetralógia, A nibelungok gyűrűje zenei
megvalósítása, James Levine vezényletével, a
szokott magas színvonal. Ám a rendező Kirchner
annyit ront rajta, hogy mint „Gesamtkunstwerk"
élvezhetetlen.

A Ring főmű Bayreuthban. Vele nyílt meg
annak idején a Festspielhaus; az Ünnepi
Játékok és maga a Wagner-kultusz rá van
kitalálva. Az utóbbi negyedszázad fölújításai
nem könnyítették meg a soros rendező
helyzetét. A Boulez-Chéreau-féle, botrányosan
indult, klasszikussá történelmiesedett „átirat",
amely a tőkefelhalmozás korának ipari
kapitalizmusát tette meg szín-helyül, nagy
kihívást jelentett. Utána a Solti-Peter Hall-
változat - bár Solti egy év után kiszállt belőle -
természetközeli naturalizmusával
(úszómedence, meztelen keblű rajnai sellők) a
maga nemében impozáns volt. A következő, Ba-
renboim-Kupfer-variáció, a „Csernobil-szind-
róma", sokakat irritált; szerintem a provokatív
zseni kézjegye tündökölt rajta.

Mi jöhet ezután? Kirchner jött - és semmi
sem jutott az eszébe. Azzal kérkedni, hogy mit
nem a k a r t - tudniillik az aktuális társadalmi-poli-
tikai valósággal konfrontálódni - tipikus defenzív
álláspont, és a koncepciótlanság bizonyítéka. A
produkcióban minden erre vall. Akinek semmi
sem jut eszébe, az absztrahál. Kirchner és a rövi-
den Rosalie-nak becézett divattervező a modern
művészetek múzeumának előterét kontaminálta
egy exkluzív butikkal. Ezt jóindulatúan fantázia-
világnak is nevezhetjük. Elmenne, ha következe-
tes és célirányos volna. De nem az.

A modern múzeum képzetét, abból is a foyer-t,
a Walhalla kelti föl. Színes huzalok erdeje a hát-
térben, föntről pedig színváltó szecessziós ne-

Eric Halfvarson (Hagen), Deborah Polaski
(Brünnhilde) és Wolfgang Schmidt (Siegfried)
Az istenek alkonyában

oncsövek ereszkednek le. Akár egy posztmo-
dern kiállítás előcsarnoka a plakáton. Az istenek
extrém fantáziakosztümben vonulnak beléje. A
felső tízezer. A kint maradó, „értelmiségi" Loge
(Siegfried Jerusalem) ironizálja a hősi pózt,
megvető legyintéssel nyugtázza az előkelősé-
gek gálaestjének megnyitóját. A „high society"
kritikája? Ha az volna, még jó is lenne. Elmondva
érdekesebb, mint látva, minthogy rögtönzött öt-
letnek hat. Sem az előtte lévő két és fél órához,
sem az utána következő három estéhez nincs
köze.

A legvalószínűbb, hogy Kirchner színes fel-
nőtt mesének képzelte a germán mítoszt. A Raj-
na sellői popgörlök háromágú hintán. Alberich
(és Mime is) puttonnyal a hátán pikkelyes teknős.
Maga a kincs rombusz alakú lámpa, volfrámszál-
lal kivilágítva. Az óriások egy második, hatalmas
fejet is viselnek, gyermekrajzszerűen pingált pa-
pírmaséból. A nibelungok: kisgyerekek ketrec-
ben, akik aranyszőttest szőnek - később az óri-
ások betakarják vele Freiát -, így csak azt nem
érteni, minek az a fránya kopácsolás a zenekar-
ban.

A walkürben láncfüggöny hullik le, amikor be-
árad a tavasz. A Notung: jókora reszelő. A walkü-
rök félbevágott hengerekben mint magánjárgá-
nyokon repkednek. A tűzfüggöny kifejezetten
vursliszerű: forgó rendőrlámpák - igaz, nem ké-
kek, sárgák - ölelik körül a színpadot. (A ninó-
zást sajnálatosan megakadályozza, hogy Wag-
ner ide komponálta a Tűzvarázst.)

A Siegfried lombsátra jóképű ernyőkből áll. A
kovácsműhelyben fújtatók élesztik a neontüzet

és az elektronikus szikrákat. A felvonás végén
Mime (a ragyogó Manfred Jung) lekéri a zsinór-
padlásról a lámpát, és lovagló ülésben felröpül a
„kupolába". Siegfried (Wolfgang Schmidt), aki
kinőtt pantallójában koravén kamasz, valahol a
háttérben fölvágja a papísárkány torkát, mire ki-
jön odabentről a gyermekrajzfejű Fasolt. Brünn-
hildével (Deborah Polaski) láthatatlan hólabdát
dobálnak, á la Antonioni.

Az istenek alkonyában Hagen fölfüggesztett
ezüstös páncélszekrények között múlatja az
időt. A nornák ormányos porszívóállatkák;
ormányuk a karjuk meghosszabbítása. Siegfried
halálakor a színpadon álló távírópóznák - kicsit
recsegve - derékban meghajolnak. A katonák
rémülten szétrebbennek a halott láttán, majd a
következő jelenetben, miután a függöny újra
föl-ment, a vállukon hozzák a hőst.

Föltűnő, hogy Kirchner mindent csak füg-
gönnyel tud megoldani, holott Bayreuth csodája
most már évtizedek óta a nyílt színi áttűnések
káprázatában rejlik. A Gyászinduló mint közzene
fölöttébb színháziatlan. A süllyesztők úgy mű-
ködnek, mint valaha nálunk a boldog emlékezetű
Úttörő Színházban.

A jelmezek külön világot alkotnak. Brünnhilde
a testformát kiadó, kemény páncélt visel, s ha le-
veszi, hogy közelebb kerüljön Siegfriedhez,
alatta egy másik, ugyanolyan van. (Téved, aki
azt hiszi, hogy ez az átkos isteni távolságtartást
szimbolizálja.) Amikor teljes díszben van,
kipárnázott vállaival, bő szárú, magasra húzott
nadrágjában a megszólalásig olyan, mint egy
jéghokikapus. Fricka estélyi ruhájának egyik
vállán decens ab-roncsrátétet hord, amitől bal
karját nem tudja mozgatni - mintha gipszben
volna. Még Siegmund (Poul Elming) és
Sieglinde (Tina Kiberg) járt legjobban:
magasak, szőkék, germánok - és van testük.
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• VILÁGSZÍNHÁZ •

Szerepet formálni, légkört és pláne szituációt
eremteni nincs lehetőség. A fantasztikusan
neklő Deborah Polaski, ha Brünnhildéjének lelki
ohama van, hátravonul az odakészített vitorla-
zerű kiállítási tárgyat kaparni. Szegény Wagner
it meg nem tesz, mennyit küszködik, hogy
rünnhilde ébredését varázslatossá bűvölje -
indhiába; Kirchner és segítség híján a szegény
olaski érzéketlen marad. (Ó, Hildegard Beh-

ens, te felejthetetlen!) Egyedül a nagyszerű
ohn Tomlinson tud önmagába zuhant, megha-
onlott Wotant játszani.
A „földgömbölyűséget" jelképező ívelt padlat -
egvolt már Peter Hallnál! - egyetlen pillanatra

em képes metaforikussá válni. A színpad
olyamatos ügyetlenkedések színhelye. A Rajna
incsében az Alberich környékezte sellők perce-
ig semmittevően unatkoznak. A walkürben a lif-
es lányok csúcsforgalma majdnem komikus. A

z 1994-ben felújított Ring rendezője, Alf-
red Kirchner a Max Reinhardt-iskolát vé-
gezte el. Németország legmodernebb
színházában, Brémában Peter Zadek
asszisztense volt, majd a bécsi
Burgthea-

erhez került, néhány évig Bochumban és Stutt-
artban is dolgozott. Elsősorban prózai műveket
llított színpadra, de később a zenés műfajban is
űködött. Frankfurtban például nagy sikerrel

endezte a Jenufát. Amszterdamban a Nicolaus
arnoncourt vezényletével színre kerülő Don
iovannit, Bécsben Claudio Abbadóval a Ho-

anscsinát állította színpadra.
A bayreuthi Festspielhausban lévő rendezői

zobájában kerestem fel, hogy a Ringről beszél-
essünk.
- Kirchner úr, kérem, beszéljen Ring-rende-

ésének koncepciójáról.
- Arra törekedtem, hogy a darab mélyéből az

mberi arcokat mutassam be, hogy rávilágítsak
zokra a részekre, amelyek szép vágyakról szól-
ak. Ezt azért tartom lényegesnek, mert az em-
ereket ma egyre inkább megfosztják fantáziá-

uktól. Hiszen a ma embere mindent megrágva,
indent előre elkészítve kap. A televízióban
egmutatják, hogyan kell viselkednie, mikép-

en kell reagálnia erre a világra. Nincsenek vízi-
k, nincsenek álmok, nincs civil kurázsi, és hogy
z ellen felléphessünk, úgy vélem, fontos, hogy

Siegfriedben is interludium a tűzfolyamon áttörő
címszereplő útja; mire a függöny fölmegy,
Brünnhilde már hideg tájon szunnyad, mint a
jégmezők lovagnéja. Az istenek alkonyában a
hátsó horizont alatt, a földhajlat takarásában,
hang-súlytalanul és jelentéktelenül áll Siegfried
ravatala. Brünnhilde a függöny alatt odaslisszol,
melléfekszik, miközben a tűzpatak folyóvízzé
változik (tűz és víz, folyó és szárazföld
önkényesen cserélődik Kirchnernél), száraz
víznek nedves partján grasszálnak a sellők,
majd a fekete kör-függöny mögött föltűnik és
egy kihajtogatott vörös szőnyeg takarásában
„elhamvad" a poszt-modern Walhalla.

Kirchnert és Rosalie-t, enyhén szólva, nem
ünnepelte a közönség. Azért ők minden este kijöt-
tek a függöny elé, és mosolyogva állták a vihart.

Wagner örök - de e négy estén nem volt a
régi.

az emberi aspektusokra mutassunk rá, ez sokkal
lényegesebb kérdés, mint az, hogy például kapi-
talizmus és szocializmus ebben a darabban tu-
lajdonképpen immanens módon benne foglalta-
tik. Szerintem a rendezőnek nem az a feladata,
hogy erre a történetre egy másikat, a saját törté-
netét ráerőltesse, hanem az, hogy a nézőnek
megmutassa a különböző kapcsolódásokat, így
például az egyik legfontosabbat, hogy tudniillik A
Rajna kincse, A walkür, a Siegfried és Az istenek
alkonya szorosan összefüggenek. Így lényeges
megmutatni A Rajna kincsében az emberi gyen-
geséget, a kapzsiságot, a pénzsóvárságot, a ha-
talomvágyat vagy a házasság intézményének
védelmét, a szerelmet, például Fasolt szerelmét
Freia iránt. Tehát be kell mutatni ezt a sokféle ér-
zést, és azt is, hogy ezek milyen bonyolult dol-
gok, és mennyi bajt okoznak.

- Az ön rendezésében Alberich alakja is más
megvilágításba kerül.

- Számomra Alberich nem a világra rásza-
baduló gonoszságot jelenti, nem a született „ős-
gonosz" lép elénk, hanem egy szerencsétlen
ember, aki nehézségekkel küzd. Alacsony, csúf,
testi hibás figura, aki egyszerűen csak meg akar-
ja bámulni a gyönyörű rajnai sellőket. Az első
mondata így kezdődik: „Stört es..." (vagyis: za-
var, ha itt állok és nézlek benneteket?). A sellők
azonban kinevetik, mert Alberich borzasztóan

csúnya, de Wagner ezt belekomponálta a zené-
be. Alberichnek mindig azt kell énekelnie: hat-
schi, hatschi, ami tüsszentést (hapci, hapci) je-
lent, és mindig tüsszent is. Megcsúszik, elbotlik,
elesik, mindig valami módon az orrára koppinta-
nak, végül csellel a Gyűrűt is elveszik tőle, és ez
az oka, hogy olyan iszonyúan gyűlöli a világot. Al-
berich tehát a mindig háttérbe szorított ember tí-
pusa, ezt kell megmutatnunk a Ring kezdetén, A
Rajna kincsében.

- Richard Wagner számos rendezői utasítást
adott. Ezeket mennyire vette figyelembe?

- Számomra nagyon fontosak Wagner ren-
dezői utasításai. Wieland Wagner annak idején
kijelentette, hogy ezek érdektelenek, neki
ugyanis az volt a célja, hogy a színpadképeket
megszabadítsa a felesleges díszletektől. Szerin-
tem ezek a rendezői utasítások nagyon érdeke-
sek. Így például A Rajna kincsé ben azt olvassuk,
hogy olyan szakadékok vannak, amelyek egy-
mást követően a végtelenbe nyúlnak. Ez engem
arra emlékeztet, hogy a maga módján az agy is
olyan hálózatot alkot, amely a tudatalattihoz ve-
zet, oda, ahol az álmok születnek.

A walkür számomra olyan darab, amelyben a
tudatalattinak rendkívüli jelentősége van. A köz-
ponti jelenet az, amikor Wotan ezt mondja:
„Wenn ich mit lhr spreche, dann rat ich mit mir."
Tehát: „Ha vele beszélek, akkor önmagammal
ülök tanácsot", vagyis énjének jobbik felével, a
tudatalattijával beszél. Majd eljutunk arra a pont-
ra, amikor Wotan legkedvesebb leányát, Brünn-
hildét elaltatja, és tudjuk, hogy az alvás Wagner-
nél álmot és önmagunk megtalálását jelenti.

A következő rész a Siegfried; a részek közti el-
térés a színekben is kifejeződik. A walkür teljes
háttere fekete, ez a darab alapszíne. A Siegfried
gyönyörű zöld színben pompázik, ebben mani-
fesztálódik Wotannak az új emberről alkotott
gondolata. Ebben a darabban Siegfried eredetét
kutatja: honnan jövök, ki az anyám? Egyébként
a Siegfried cselekményének középpontjában
mindvégig a tudásvágy áll. Így kerül ide a Wotan
és Mime közötti - a régi népi kérdezz-felelek játé-
kon alapuló - fogadás, amelyben a vesztes feje a
tét! Ez átvitt értelemben azt jelenti, hogy aki nem
tud semmit, elveszti a fejét, tehát a tudatlannak
nincs is feje! Mime is tragikus figura, aki csak a
hatalmat akarja. Tőle úgy szabadul meg
Siegfried, hogy ledöfi. Ezt követően Siegfried az
ígéretek birodalmába, majd a senki országába
megy. Hiszen mielőtt Brünnhildét felébresztené,
azt énekli: „Selige Öhde", tehát boldog üresség,
olyan sivatag, ahol nem élés nemis élt soha senki:
ember nélküli világ. És úgy tetszik, csak ebben a
kietlen világban fejlődhet szerelem. A szerelmi
jelenet, a „Lachende Liebe, leuchtender Tod"
(nevető szerelem, ragyogó halál!) szavakkal ér
véget. Tehát Siegfried és Brünnhilde szerelmes,
boldog egymásra találása végül mégsem teljesül
be.

VIOLA GYÖRGY

A RING
BESZÉLGETÉS ALFRED KIRCHNERREL


