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nincs akkora, hogy határozottan az abszolútum részének tekinthessük, és hogy tántoríthatatlanul 
meneteljen a lét csendje felé”.
B. M. Hááát... szeretem a költészetet, de ennél többet nem  tudok mondani.
G. G. Én sem. Számomra ugyanis ez m indent elmond Mozartról, legalábbis mindazt, 
amit most el lehet mondani. Akkor jövőre újra megbeszéljük?
B. M. Ezer örömmel.

(Az interjú a Piano Quarterly 1976. őszi számában jelent meg, újraközli Tim Page [szerk.]: The Glenn 
Gould Reader. Knopf New York, 1958. A fordítás a kötet alapján készült. -  Brúnó Monsaingeon fran
cia zenész és filmrendező Glenn Gouldról készített portréfilmje első díjat nyert az 1975-ös prágai filmfesz
tiválon.)

NÉMETH ANTAL MOZART-SZÍNPADA

Ném eth Antal itt következő írása 1932- 
ben keletkezett, pár évvel a nagy feltűnést 
keltő esemény előtt, am ikor a fiatal 
színházi rendezőt és elméleti író t egy 
olyan patinás, az érdeklődés középpont
jában  álló intézmény élére nevezték ki, 
m int a Nemzeti Színház. Ném eth Antal 
működése ettől kezdve a  legszélesebb 
nyilvánosság figyelmétől kísérve, szenve
délyes támadások pergőtüzében folyt, 
m ert eltökélten egy olyan m odern szín
padművészeti irányzatot kívánt Magyar- 
országon meghonosítani, amelyet a szak
m a és a kritika konzervatív része (és ezek 
voltak többségben) erős idegenkedéssel 
fogadott.

A Mozart-színpaddal kapcsolatos fejte
getések megfogalmazásának idejére Né
m eth m ár megszerezte doktorátusát a 
színház esztétikájának témaköréből, és 
mögötte volt négy, rendezéssel eltöltött 
évad Szegeden, ahol a rá  jellemző ener
giával (részben németországi tanul
m ányújával párhuzamosan) számtalan 
darabot vitt színre, végül azonban távoz
nia kellett, m ert alulm aradt az igazgatói 
pozícióért m egindult harcban. Ezután 
pár évig nem  sikerült rendezőként állást

találnia, így ezt az időszakot újabb nyu
gat-európai tanulm ányúttal és újságírói 
tevékenységgel hidalta át. Közben azon
ban Jaschik Almos szabadiskolájával való 
kapcsolata révén rengeteg elképzelést, 
szcenáriumot dolgozott ki, amelyekhez a 
grafikus-iparművész tanár, illetve a  tanít
ványok (köztük a későbbi Michel Gyar
mati) készítettek díszletterveket. Goethe 
darabjaihoz fűződő megoldásaikat az év
forduló kapcsán 1932-ben több német 
városban bem utatták. Ekkor íródott az a 
levél, melynek kíséretében az éppen kinn 
tartózkodó és a  kiállítást szervező Né
m eth Antal elküldte az itt közölt rövid 
eszmefuttatást Jaschik Almosnak, azt in
dítványozva, hogy következő közös vál
lalkozásuk során Mozart operáit dolgoz
zák fel.

N ém eth Antal színházi ideálját az a 
XX. századi m odern mozgalom alakította 
ki, amely Adolphe Appia és Edward Gor
don Craig elméleti munkásságában gyö
kerezett, s mely leglátványosabban a né
met, illetve orosz rendezők művé
szetében nyilvánult m eg (példaként itt 
csak a  m agyar rendezőre legnagyobb ha
tást gyakorló Jessnerre, Tairovra és Gra-
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nowskyra utalnék). Ezt a tendenciát leg
gyakrabban az „antinaturalizmus” névvel 
illették, m ert az európai színháznak a na
turalizmusba torkolló fejlődési irányával 
kívánt szakítani, feladatának nem  a való
ság tükrözését, hanem  a színházi előadás 
m int műalkotás önálló világának megte
rem tését vallotta, s a drám aíró helyett a 
rendezőt, a szavak helyett a látványt he
lyezte a  produkció középpontjába. Az an
tinaturalizmus képviselői, így Németh 
Antal is, kulcsszerepet szántak a szceniká
nak. A díszlet, a jelmez és a  fényrendezés, 
im m ár felszabadulván a  valóságos kör
nyezet ábrázolásának, imitálásának lehe
tetlen feladata alól, legtöbb esetben azt a 
funkciót kapta, hogy a rendezőnek a  da
rabbal kapcsolatos üzenetét hordozza. 
H a pedig az előadás középpontjába a szí
nészt, elsősorban pedig annak ritmikus 
mozgását állították, akkor a szcenika ezt 
volt hivatva szolgálni.

A Jaschiknak küldött levélből kivilág
lik, hogy Ném eth Antal m indkét lehető
séget ki akarta próbálni: tervezett egy
részt egy olyan albumot, melyben m in
den  Mozart-operához külön díszletet kö
zöl, azaz az egyes művekkel kapcsolatos 
vízióját a szcenika eszközei által közvetíti; 
ugyanakkor, a cikkben foglaltaknak m eg
felelően, egy állandó Mozart-színpadot is 
elképzelt, amely a következő ö t darab be
m utatására lett volna alkalmas: SZÖKTE- 
TÉS A SZERÁJBÓL, DON JUAN, COSl FAN 
TUTTE, A VARÁZSFUVOLA, FIGARO HÁZAS
SÁGA. Ez a „Mozart-színpad” teljesen az 
appiai szellemben fogant: a zene a szí
nész, az ő mozgása által ölt testet, s ez jelöli 
ki a díszlet terét, melynek legfontosabb 
feladata a szereplők mozgását szolgálni és 
hatásossá tenni. Ennek megfelelően csu
pasz és célszerű építményre volt szükség, 
az orosz konstruktivista díszletek szelle
mében. Németh hangsúlyozta, hogy a 
m unka jó  építészeti érzékkel rendelkező 
tervezőt igényel. A fő ideát m ár egy ko
rábbi levelében (1929. VI. 25.) is megfo

galmazta: Mozartot meg kell szabadítani 
a rokokós közhely-asszociációktól és a szi
rupos interpretálástól.

A javasolt díszlettípus, amely tehát a 
darab tartalmától teljesen elvonatkozta
tott konstrukció, külföldön is viszonylag 
ritkábban előforduló jelenség volt (Appi
ánál a Ritmikus TEREK-kel jelen t meg; 
később például az orosz konstruktivista 
színpadképek között akadtak hasonlók). 
Németh Antal ezért szükségét érezte, hogy 
utaljon egy hasonló jelenségre, a Shakes- 
peare-színpaddal kapcsolatos, régóta fo
lyó kísérletekre. Ezekkel azonban alapve
tően más célt akartak elérni: részben re
konstrukciós próbálkozások voltak, rész
ben pedig a gyakori színváltozásokat akar
ták így könnyebbé tenni -  míg Németh 
Mozart-színpada egy olyan építmény lett 
volna, mely Mozart operái újszerű „lát
ványrendezéseinek” bázisaként szolgál.

Ném eth Antal pályájának csúcsát a 
Nemzeti, vagyis egy prózai színház élén 
eltöltött kilenc év jelentette -  épp ezért in
dokoltnak tűnik  pár gondolat erejéig ki
térni arra , milyen jelentős helyet foglalt 
el színházeszményében, elméleti m unkái
ban az opera. Ez a műfaj, vagy tágabb ér
telemben a zenés színház az antinatura- 
lista jellegű szemlélet érvényre juttatásá
hoz természetes közegként kínálkozik. 
Appia első, a színházi forradalm at elindí
tó elképzeléseit a wagneri zenedrám a ih
lette, a továbblépést pedig a Dalcroze- 
mozgásrendszer tette lehetővé, amely a 
zenét képezte le. Ném ethnek szegedi évei 
alatt módja nyílt több opera rendezésére, 
a harmincas évek elején pedig elsősorban 
a pesti Operaház felé törekedett -  ám vé
gül úgy adódott, hogy a Nemzetiben ka
pott lehetőséget, melynek előadásmódját 
egyre inkább átformálta, a  látványra és a 
hangzásra építette. Mikor pályája alko
nyán ismét rendezhetett, elsősorban Ver- 
di-elképzeléseit valósította meg.
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