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MOZART OPERÁINAK SZÍNPADA

Mozart operáiban a hangsúly m indig az em beren van, akik muzsikában éreznek és 
gondolkoznak, és akik bár m ég őrzik kapcsolataikat a drám ai alakokkal, de művészi 
létezésük annyira dallá válik Mozart terem tő fantáziájában, hogy egy-egy percre ha 
m eg is szólalnak prózában, csakhamar ritmusokba ömlik át életük, és melódiává lesz 
ajkukon az érzés. Zenévé vált jellemek az ő operáinak alakjai, emberek, akik egy kicsit 
a rokokó kor játékos lelkű, táncos kedvű gyermekei, legtöbbször naivak, vidámak, lel
kűk legmélyén legritkábban gonoszak, inkább csak könnyelmű egyikük-másikuk, ki
csit romlottak néha, tragikusan démonikus karakter egyedenegy van közöttük: Don 
Juan . Mozart idődén zsenijén keresztül operáinak kortípusai örök emberi alakokká 
lettek.

Nincs talán még egy komponista, akinek operájában annyira közömbös lenne a 
miliő, m int Mozartnál. Míg például W agnernél a természet és a környezet szinte ál
landóan együtt játszik a zenedrám a cselekvő alakjaival, itt az operalényeg hordozója 
a zeneivé szublimált jellem. Mint ahogy Shakespeare-nek nem  volt szüksége szcenikai 
instrukciókra, m inden magából a drámából belülről magyarázódik és nyer értelmet, 
és az előadás a hatás legkisebb csökkenése nélkül, sőt annak növekedésére, elvonat
koztat a cselekmény miliőjének reális ábrázolásától, úgy eltekinthet a rendező Mo
zartnál szövegíróinak m inden utasításától, csak a cselekvő személyek karakterét és dal
megnyilatkozásait kell megértenie, átélnie és az énekesekből kimintázva e mozarti ala
kokat a színtérre állítania, hogy az opera m int előadás hiánytalanul és adekvát módon 
testet ölthessen nem  csak a  hallgatók, de a nézők számára is.

A Mozart-rendezés súlypontjának tehát az énekes művészi megformálására kell es
nie: ajellem  külső kifejező maszkjának optikai m egterem tésére elsősorban azexpresz- 
szív kosztüm segítségével és ajellem  táncosán ritmizált testi-zenei kifejtésére a já ték
ban, a mozdulatokban.

Az így Mozarton keresztül életre hívott énekes-táncos figurákat egy olyan térbe kell 
helyezni, mely egyrészt játékukat sajátos tagoltságával aláhúzza, másrészt egy pilla
natra  sem vonja el külsőséges pompájával a néző figyelmét a  lényegről a keretre. E 
célból a Shakespeare-színpad színpadtechnikailag puritán  rekonstrukciókísérleteivel 
távoli rokonságban álló speciális Mozart-színpad megkonstruálása látszik kívánatos
nak, mely a legszükségesebb színtérutalások bejelzésével képről képre, darabról da
rab ra  módosítva egyformán alkalmassá tehető összes operájának előadása számára.

Ennek a semleges, állandó, ideális színtérnek elsősorban térnek kell m aradnia, hi
szen a  rendező eleve lem ond a lényeg, az opera kizárólag énekesek (táncosok és szí
nészek) által történő interpretálása érdekében m inden külsőséges, az életvalósággal 
és az illúziókeltés céljával bármiféle kapcsolatot feltételező képhatásról, és a testileg 
valóságos táncost, színészt, énekest egy dimenzióiban valóságos térbe kívánja állítani. 
Ennek a színpadtérnek belülről, a szcenikai célszerűségek figyelembevételével szük
ségszerűen kifejlesztett architektonikus tagoltságát a következőkben próbáljuk leve
zetni és indokolni.
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A színháztörténelemnek mindazok a színpadművészi és rendezői korszakai vagy 
próbálkozásai, amelyek az előadás legősibb, prim er anyagában, az em berben próbál
ták a  lényeget megragadni, tehát az alakító színészt hangsúlyozták, és nem  törekedtek 
a  színpadi kép paradoxonjának felállítására, az antik kortól máig -  nem  véletlenül, 
m indig -  lapos, széles és nem  mély színpadokat építettek. (Ezzel szemben például a 
barokk kor tobzódó díszletlátomásai keskeny, mély színpadokon keltek életre.) Ez ter
mészetes is, és ennek okát nem  szükséges magyaráznunk. H a azonban ezt az állandó 
színpadarchitektúrát nem  akadémikus értelemben kívánjuk megszerkeszteni, hanem  
gyakorlati céllal, akkor tekintetbe kell vennünk a  m a általában élő színpadformát, 
hogy színpadunk azon is felállítható legyen.

Az udvari színház típusából kialakult mai polgári színház, mely változó és illúziót 
kelteni kívánó díszletképhatásokra rendezkedett be, élesen különválasztja a nézőteret 
a színpadtól, m ert az előbbinek reális dimenziójú tere nem  fér össze a kulisszák álte
rével. A különválasztást a proszcénium színpad felőli oldalán leeresztett függöny, ri
valda és a két proszcénium közé lesüllyesztett zenekar számára szolgáló hely fokozot
tan hangsúlyozza. Mindenekelőtt ezt kell m egszüntetnünk, ezt a szétválasztást, ha  elő
adásunk stílustisztaságát, l’a rt po u r l’a rt színházias jellegét megőrizni akarjuk, és el
kerülni azt, hogy a néző az illúzióra törekvés gondolatának még csak árnyékát se dob
hassa játékos és puritán szellemű színpadunkra. A színpad a súgólyuk eltüntetése után 
részben a zenekar fölé is kiugró új padlózást nyer összerakható deszkalapok segítsé
gével, és két lépcsősor összeköttetést terem t a  zenekarral. A zenekar és a színpad 
összekapcsolásának elvi és gyakorlati jelentősége van. Elvi: hogy a zenekarnak az elő
adáshoz való szerves hozzátartozóságát térbelileg érzékeltesse, azt, hogy a zenekar 
nem  kísérő, hanem  szerepjátszó eleme az előadásnak; gyakorlati: az egyes szerepeket 
éneklő énekesek egyes Mozart-darabok előadásánál, továbbá a kar a zenekar ez elkü
lönített, emeltebb részén foglalnak helyet, míg őket táncosok vagy színészek helyette
sítik az emeltebb előadási pódium on, m int double-ok. A felvonások végén a csak éne
kes interpretátorok a közönség előtt m ennek fel a tapsot fogadni a tulajdonképpeni 
pódium-színpadra. A zenekarnak és a színpadnak ez az architektonikus egységbe 
markolása egy ellipszis alaprajzú építménykomplexum segítségével történhet a leg
alkalmasabb módon. Tekintve azonban, hogy az így nyert, nagyon a nézőtér felé to
lódott lapos előszínpad semmiféle mozgásdinamikai lehetőséget nem  nyújt a rende
zőnek, az ellipszis alaprajz benső-hátsó vonalán egy második, kisebb m éretű ellipszis
pódium  ékelődik be. A m odern színházi architektúrákban elkorcsosult értelm ű prosz
cénium ot a színpad előrészén az ellipszis alaprajzhoz igazodó, hom orú falú második 
proszcénium folytatja, melyen jobbról, balról egy-egy állandó ajtó, ezek fölött egy-egy 
állandó erkély van, fent pedig kosárívben boltozódik. Ez a tulajdonképpeni előszín
pad, amely mögött, a  kisebbik ellipszispódium nagyobbik tengelyvonalán já r  csak az 
első függöny. A belső ellipszispódium nézőtér felé eső fele tehát beugrik az előszín- 
padra, csaknem az eltávolított súgólyukig, hátsó fele pedig a hátsó színpadot alkotja, 
mely körös-körül, jobbról-balról az előszínpad hom orú zárófalaihoz csadakozó falle
zárást kap. Ezt a hátsó hom orú körfalat lenn egy nagyobb és két kisebb ajtószerű nyílás 
töri át, fenn pedig a belső-hátsó ellipszispódiumhoz kívülről tapadó, jobbról-balról a 
„színfalak” mögül induló és hátrafelé emelkedő lépcsősor korridorja, mely lépcsők a 
nézőtérrel szemben, az alsó nagy nyílás mögött egy hídszerűén kiképzett platóban ta
lálkoznak. Ezt a változatlan nyers alapkonstrukciót tiszta fából kellene kivitelezni, eset
leg léc- és alumíniumvázra erősített furnérlapokból építeni fel, hogy pár óra alatt
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összerakható és könnyen szétszedhető legyen. A faanyag nemcsak akusztikai szem
pontból kiváló, hanem  semleges színű m att pácolásával m int anyag is érvényesül, és 
ezzel hangsúlyozza nem-díszletszerűségét, hanem  önálló, állandó színpadépítmény 
voltát. Ebbe a nagyon diszkréten dekorált stabil keretbe különböző síkokban leeresz
tett függönyök, mozgatható emelvénytoldalékok és valószínűtlenül megformált „dísz
let-elem ek  hoznak a színészek játékán kívül változást.

Kocsis Zoltán

MOZART KADENCIÁIRÓL

Mozart-év van, szaporodnak a különféle kiadványok, hangfelvételek, esztétikai érté
kelések, monográfiák s nem  utolsósorban a  versenymű-kadenciák komponálására 
irányuló kísérletek. Hogy az utóbbiakra m ennyire szükség van, mutatja, hogy például 
Mozart nem  zongorára írott versenyműveihez milyen kevés, m ondhatni elenyésző 
számú a  hangszertechnikai s főként stiláris szempontból elfogadható kadencia. Nagy
jából ugyanez a helyzet azoknak a zongoraversenyeknek esetében is, amelyekhez a 
szerző nem  írt kadenciát, illetve -  fermátás megállásokkor bejátszandó -  ún. „Ein- 
gang”-okat. Ezekre vonatkozóan a  mai előadói gyakorlat általában kétféle megoldást 
ismer: 1. régebbi, gyakran másod- vagy harm adrendű szerző „jól bevált” művét já t
szani; 2. megpróbálkozni új kadencia komponálásával. Sajnálatos m ódon az im pro
vizáció csaknem teljesen kim ent a divatból (persze nemcsak ezen a  területen; az eg
zaktságra, véglegességre irányuló, korunkban tapasztalható általános hajlam eleve le
hetetlenné tesz m indent, ami nem  kecsegtet azonnali értékelhetőséggel). A ma elő
adóművészei ezt nem  is igen engedhetik m eg maguknak, s valószínűleg arra  is kínosan 
ügyelniük kell, hogy ne „tévedjenek más területre”, amely nem  a  szűkebb értelemben 
vett szakmájuk. Manapság a pódium sztár nem  komponál, a zeneszerző a  legritkább 
esetben előadóművész, a  karm ester szinte soha nem  nyúl hangszerhez; olyasfajta „cso
dabogár”, m int Bartók Béla, aki egy személyben volt alkotó, előadóművész, muziko- 
lógus, pedagógus, egyszerűen nem  létezik. Ez természetesen korjelenség, elképzelhe
tő, hogy nem  tart örökké. A tény viszont tény marad: Mozart halála óta alig egy tucat 
kadencia született, amely időtállónak bizonyult, jó l játszható, öröm et szerez előadónak 
és közönségnek egyaránt. A kérdés -  ellentétben azokkal a versenyművekkel, ame
lyekhez maga Mozart egy vagy több kadenciát is írt -  tehát nem  megoldott, egyelőre 
nincsenek olyan stílustiszta vagy éppen zseniális m unkák, amelyek a Mozart verseny
műveihez való kadendaírást egyszer s m indenkorra feleslegessé tennék. De vajon ez 
lenne a végcél? Nem  volna-e sokkal természetesebb, ha mindenki tehetségének, stí
lusérzékének, vérmérsékletének, pillanatnyi hangulatának tükreként új és új m un
kákkal lepné m eg saját magát és a világot? Nyilván erre  gondolhatott Mozart, amikor 
talán nagyon is tudatosan -  mellőzte a kadenciák és „Eingang”-ok megkomponálását 
épp  legjelentősebb zongoraversenyeihez, nem  jelentéktelen megoldandót hagyva az


