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H a az ez red for du ló ren de zôi szín há zá nak leg -
mar kán sabb tö rek vé seit kí ván juk ta nul má -
nyoz ni, jog gal for dít juk fi gyel mün ket olyan 

eu ró pai fesz ti vá lok fe lé, ame lyek éves rend sze res -
ség gel rep re zen tál ják egy vagy több or szág nak a 
szín há zi jel hasz ná lat (megal ko tott ság) te kin te té ben 
a legin kább fi gye lem re mél tó nak ítélt pro duk cióit. 
Azaz olyan ta lál ko zók fe lé, ame lyek nek ke re tein 
be lül nem a va rie tas de lec tat el vén ala pu ló se reg -
szem le zaj lik, ha nem ame lyek egy rö vid idô in ter -
val lum je len tôs kul tu rá lis ese mé nyei vé avat ják, 
mert sû rít ve kí nál ják, és egy más hoz kö ze lí tik, egy -
más el le né ben ki játsszák a re gio ná li san egyéb ként 
tá vo li kez de mé nye zé se ket. A Salz bur gi Ün ne pi Játé -
kok nem ilyen fesz ti vál, amennyi ben mû so rá nak ge -
rin cét hely ben szü le tô, csak ott és – a felújí tá soktól, 
új be ta nu lá sok tól el te kint ve – csak né hány elôadás -
ban lát ha tó pro duk ciók al kot ják, ame lye ket vi szont 
a ren de zé seik kel a je les szín há zi ta lál ko zó kon sûrûn 
ven dég sze rep lô, a kor társ szín ház fôbb ten den ciáit 
meg ha tá ro zó al ko tók ne ve fém je lez. Az utób bi né -
hány év ben kiala kult gya kor lat sze rint pe dig a Fest -
s pie le olyan pró zai és ze nés elôadá so kat is mû sorra 
tûz, ame lyek egy ne ves ren de zô/tár su lat köz re mû -
kö dé sé vel ké szül nek, s a be mu ta tó hely szí néül szol -
gá ló Mo zart-vá ros ból át ke rül nek Eu ró pa vagy az 
Egye sült Ál la mok va la mely teát ru má ba. Salz burg -
ban te hát olyan fesz ti vál zaj lik, amely nem gyûj tô-
, sok kal in kább ki su gár zá si pont ja az in no va tív tö -
rek vé sek nek, jól le het eb bé li rang ját csak az el múlt 
év ti zed fej le mé nyei ré vén si ke rült ki vív nia magának.  

A Salz bur gi Ün ne pi Já té kok tör té ne té nek 
legújabb kor sza ka ugyanis 1992 nya rán kez dô dött, 
miu tán a fesz ti vál ku ra tó riu ma 1989-ben nagy sza -
bá sú re for mo kat in dít vá nyo zott, s 1991 szep tem -
be ré tôl a bel ga szár ma zá sú Ge rard Mor tiert ne vez -
te ki mû vé sze ti ve ze tô nek, a ber li ni Schau büh ne 
„igaz ga tó ja ként” (1970–1985 kö zött) hí res sé vált 
Pe ter Steint pe dig a pró zai elôadá sok irá nyí tó já nak. 
A Fests pie le átala kí tá sá ra per sze csak Her bert von 
Ka ra jan ha lá lát kö ve tôen ke rül he tett sor, aki sze -
mé lyes ze nei-szín há zi íz lé sét és üz let po li ti ká ját ér -
vé nye sít ve lé nye gé ben az 1950-es évek kö ze pe óta 
de ter mi nál ta a fesz ti vál ar cu la tát. (1956–1960 kö -
zött in ten dáns ként, majd 1964–1988 kö zött az 
igaz ga tó ta nács tag ja ként te vé keny ked ve tet te hír -
hedt im pé riu má nak egyik cent ru má vá Salz bur got.1) 
Ka ra jan ural ma alatt a vá ros a ze nei élet sztár jai nak 
és a fel sô tíz ezer tag jai nak zárt kö rû ta lál ko zó he lyé -
vé vált, az ope ra-e lôadá sok pe dig tár sa sá gi ese -
ménnyé, ame lyek nek esz té ti kai ma xi mu mát a színre -
 vi tel Gi or gio Streh ler- és Je an- Pier re Pon nel le- féle 
ele gan ciá ja nyúj tot ta.2 A má so dik vi lág há bo rú utáni 
négy év ti zed és az Ansch luss elôt ti szûk két év ti -
zed ün ne pi já té kai nak jel le ge így ke rült össz hang -
ba egy más sal, hi szen a Fests pie le már 1920-as meg -
nyi tá sa kor is – Hu go von Hof mannst hal Je der mann -
já nak elôadá sá val a dóm elôt ti té ren, Max Rein hardt 
ren de zé sé ben – arisz tok ra ti kus in téz mény volt: az 
új ság írók a be lé pô je gyek ir reá li san ma gas (nem 
jeder man ál tal meg fi zet he tô) árá ra pa nasz kod tak, 
amely ugyanak kor szük ség sze rû von za ta volt az 
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1 Er rôl rész le te sen lásd Ro bert C. Bach mann: Ka ra jan. Meg jegy zé sek egy kar rier hez. Bp., Eu ró pa, 1990. 208–308.; Nor man 
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exk lu zív cél ki tû zé sek nek.3 A fesz ti vál ideo ló giá ját 
ugyanis ere de ti leg a ne me si szü le té sû Hof -
mannsthal és a ke res ke dô csa lád ból szár ma zó, de 
szín há zi vál lal ko zá sai ré vén az 1910-es évek ele jé -
re meg gaz da go dott, osz tályt vál tott, majd a Salz -
burg mel letti le o polds kro ni kas tély ban ott hon ra ta -
lá ló Rein hardt ala kí tot ta ki a nem ze ti és szel le mi 
egy ség gon do la tá nak je gyé ben.4 Amint Rein hardt 
1917-ben meg fo gal maz ta: „ün ne pet és já té ko kat 
aka runk te rem te ni a szín ház ré vén, […] hogy ta -
nul ság gal szol gál junk a vi lág nak ar ról, mit je lent 
Auszt ria és an nak kul tú rá ja”.5 A Fests pie le te hát 
nyíl tan a kul tu rá lis na cio na liz mus ér vé nye sí tô je kí -
vánt len ni: ama tár sa dal mi ré teg nem ze ti ön tu da -
tá nak, fen sôbbren dû sé gé nek bi zo nyí té ka, amely a 
Habs burg-bi ro da lom összeom lá sa után sa ját bu ká -
sát si rat ta el a gaz dag em ber ha lá lá ról ját szott já -
ték ban. Az egy ség és to ta li tás esz mé nyét pe dig ab -
ban a vá ros ban kel lett fel mu tat ni, ahol Her mann 
Bahr sze rint „a ter mészet kô vé, a kô pe dig szel lem -
mé lett”, s ahol az oszt rák táj mí to sza össze fo nó -
dott a mû vé sze ti és val lási tra dí ciók (Mo zart és a 
ka to li kus egy ház) mí to szá val. A fel mu ta tás ak tu sát 
az egyéb ként iz rae li ta szár ma zá sú Rein hardt olyan 
„szak rá lis” ren de zé sei vé gez ték el a már em lí tett Je -
der mann mel lett, mint (a Kol le gien kir che ol tá ra 
elôtt szín re vitt) A salz bur gi nagy vi lág szín ház 
(1922), a 15 év vel ko ráb ban Lon don ban be mu ta -
tott, majd ide (is) át sza bott Mi ra kel (1925), il let ve 
a Faust (1933). Salz burg ban te hát kez det tôl fog va 
olyan ün ne pi já ték zaj lott, amely a szé les nyil vá -
nos ság ki zá rá sá val igye ke zett megôrizni a kék vé rû 
és ka to li kus Auszt ria ho mo gén nek és sért he tet len -
nek gon dolt ér té keit. 

A tíz éve be ve ze tett re for mok ha tá sá nak és ha -
tá rá nak, il let ve a 2001-es fesz ti vál né mely ese mé -
nyé nek vizs gá la tá ra kü lön le ges al kal mat biz to sít az 
a tény, hogy Pe ter Stein után, aki 1997-ben tá vozott 
Salz burg ból, Ge rard Mor tier sem kí ván ta (újabb öt 
év re) meg hosszab bí ta ni in ten dán si szer zô dé sét. A 
2002–2006 kö zöt ti ün ne pi já té kok „dra ma tur giai 
irány vo na lai nak” ki je lö lé sét Pe ter Ru zi cka vég zi, a 

Schaus piel szek cióért pe dig – a két-két évig te vé -
keny ke dô Ivan Na gel és Frank Baum bau er után – 
Jür gen Flimm vál lalt fe le lôs sé get.6 A re form kor szak 
vé get ért ugyan, a 2002-es prog ram is me re té ben 
vi szont biz ton ál lít ha tó, hogy az új ve ze tés az elô -
zô vív má nyai ra épít, ezért – a súly pon tok ér zé kel -
he tô át he lye zé se el le né re – nem mó do sít ra di ká li -
san a Fests pie le je len le gi ar cu la tán, sok kal in kább 
a megúju lás, az egyes mû vé sze ti for mák kö zöt ti 
kap cso la tok kiak ná zá sá nak to váb bi le he tô sé geit ku -
tat ja. A Mor tier ne vé hez kö tô dô vál to zá sok te hát, 
ame lyek a sztár kul tusz és a high so ciety fel leg vá rá -
ból a vi lág egyik (ha nem a) le gin no va tí vabb ze nés 
szín há zi fesz ti vál já vá tet ték a Salz bur ger Fests pie -
lét, min den bi zonnyal foly ta tód nak.  

A leg fon to sabb vál to zás az ope ra ját szást érin tet -
te, s elô fel té te lét a klasszi ku sok új raér tel me zé sé -
ben, il let ve új ké pi vi lá gok kiala kí tá sá ban je len tôs 
ran got szer zett ren de zôk (Ro bert Wil son, Pe ter 
Sellars, Chri stoph Mar tha ler, Achim Fre y er, Pe ter 
Muss bach, Lu ca Ron co ni, La Fu ra del Baus, Hans 
Neu en fels, Her bert Wer ni cke és má sok) meg hí vása 
biz to sí tot ta. E ren de zôk ál lan dó fog lal koz ta tá sá nak 
ered mé nye ként az ope ra-e lôadá sok nem csu pán 
egy-egy ku rió zum nak szá mí tó pro duk ció ere jéig 
vál tak komp lex ér zé ki-szel le mi él ménnyé (amint 
az a na gyobb eu ró pai-a me ri kai ope ra há zak ban elô -
for dul), ha nem összes sé gé ben, s en nek kö vet kez té -
ben a né zôi el vá rást ala kí tó té nye zô vé vált a mû -
sor ra tû zött ze ne drá mák szín pa di in terp re tá ció ja. 
Az ope ra-e lôadá sok te hát a ze né szek és éne ke sek 
exemp lá ris tel je sít mé nyét kieme lô, a ren de zést pedig 
el sô sor ban en nek meg fe le lô szín pa di vi szo nyok 
kiala kí tá sá ra re du ká ló pro duk ciók ból a ze nei és 
drá  mai tör té né sek is mert ér tel me zé sé nek, il let ve a 
szín re vi tel köz ke le tû mód já nak fe lül vizs gá la tá ra 
vál lal ko zó pro duk ciók ká vál tak. Olya nok ká, ame -
lyek nem pusz tán a hal lott és lá tott dol gok él ve zeté -
re, ha nem – a szín ház ér zé ki ere jét ko ránt sem alul -
ér té kel ve, in kább felerô sít ve – azok to vább gon do -
lá sá ra ser ken tik né zôi ket. Ez okoz ta az ope ra-elô -
adá sok zö mé nek stan dard ze ne ka rául szol gá ló Bécsi 

3 Hof mannst hal da rab já nak elôadá sá ról – amely az 1922–1925 és az 1938–1945 kö zöt ti évek ki vé te lé vel min den nyá ron 
szín re ke rült Salz burg ban – és an nak kul túr tör té ne ti vo nat ko zá sai ról lásd And res Mü ry: Je der mann darf nicht ster ben. Ge -
schich te ei nes Salz bur ger Kults 1920–2001 ff. Salz burg-Mün chen, Pu stet, 2001. 

4 Vö.: Mi chael P. Stein berg: Ursp rung und Ide o lo gie der Salz bur ger Fests pie le 1890–1938. Salz burg-Mün chen, Pu stet, 2000. 
47–138. 

5 Max Rein hardt: Ich bin nichts als ein The a ter mann. Brie fe, Re den, Auf sä tze, In ter views, Gesp rä che, Au szü ge aus Re gie bü chern. 
(hrsg. von Hu go Fet ting) Ber lin, Hens chel ver lag, 1989. 220. 

6 A „Dra ma tur gis che Leit li nien 2002–2006” cí mû szö veg a fesz ti vál hon lap ján (www.salzburgfestival.at) ol vas ha tó.
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Fil har mo ni ku sok kal ki rob bant konflik tust is, hi -
szen a ze né szek felada ta már nem a re per toár ju kon 
lé vô mû vek ko ráb ban el sa já tí tott min ták alap ján 
tör té nô meg szó lal ta tá sa volt, ha nem az adott szín -
há zi em be rek kel össz hang ban dol go zó, adott kar -
mes ter in terp re tá ció já nak ki vi te le zé se.7 A má ra egy -
sze mé lyes in téz ménnyé vált ma est rók (Chris toph 
von Doh ná nyi, Lo rin Ma a zel, Clau dio Ab bado stb.) 
mel lett pe dig je len tôs sze rep ju tott a sa já tos ze nei 
ak cen tu suk alap ján hí res sé vált fia ta labb kar mes -
te rek nek is (töb bek kö zött Kent Na ga no, Sylvain 
Cam bre ling, Esa- Pek ka Sa lo nen). 

To váb bi je len tôs vál to zás, hogy a mo dern ség 
kiemel ke dô ze ne mû vei (Ri chard Strauss ope rái tól 
el te kint ve), ame lyek ko ráb ban nem ját szot tak cent -
rá lis sze re pet a fesz ti vál mû so rán, a ki lenc ve nes 
évek  ben kü lön le ges hang súlyt kap tak. De bus sy Pel -
lé as et Me li san de, Bar tók A kék sza kál lú her ceg vára, 
Bu so ni Dok tor Faust, Berg Lu lu, Ja naček Kat ja Kaba -
no va, Li ge ti Le Grand Ma ca bre cí mû ope rái nak 
elôadá sait olyan ôs be mu ta tók egé szí tet ték ki, mint 
Lu ci a no Be rio Cro na ca del lu o go vagy Ka i ja Sa a riaho 
L’amo ur de lo in cí mû al ko tá sai. Tíz év alatt mintegy 
hu szon öt, Salz burg ban ad dig nem ját szott ze ne -
dráma ke rült szín re: az em lí tet te ken kí vül olyan 
19. szá za di mû vek, mint Ber lioz (mél tat la nul ke -
vés fi gye lem ben ré sze sí tett) Les Tro y ens cí mû ope -
rá ja, va la mint olyan meg ha tá ro zó 17. és 18. szá zai 
mû vek, mint Mon te ver di (a ré gi ze ne irán ti ér deklô -
dés felerô sö dé sé vel mindin kább nép sze rû) L’in co -
ro na zi o ne di Pop pea vagy Gluck Iphi ge nie en Tau ride 
cí mû ope rá ja.8 Eb ben vol ta képp a fesz ti vál orien -
tá ló sze re pe nyil vá nul meg, amennyi ben a ze nés 
szín há zi ká non „tar tós”, azaz jó for mán va la mennyi 
ope ra ház mû so rán sze rep lô da rab jai nak fo lya ma -
tos új raér tel me zé sén túl a ká non bô ví té sét is igyek -
szik vég re haj ta ni. A Fests pie le ugyanak kor nem a 
„pusz tán” új vagy ke vés bé is mert ze ne mû vek elôál -
lí tá sá ban ér de kelt, ha nem re le váns ér té kek te rem -
té sé ben, amit jól pél dáz a Sa int François d’As si se – 
1998-as felújí tá sa kor már az év ti zed csúcs pont ja -
ként hir de tett – 1992-es be mu ta tó ja. Oli vier Mes -
sia en ope rá ja épp a szín re vi tel ál tal nyert olyan érté -
ket, amely erô sen hoz zá já rult je len tô sé gé nek meg -

ér té sé hez, il let ve más szín há zak ban va ló mû sor ra 
ke rü lé sé hez. Azaz szín pa di és ze nei ér tel me zé se ré -
vén vált ka no ni kus sá, ami egy ben meg vi lá gít ja a 
ká non bô ví tés (egyál ta lán a ká non al ko tás) me cha -
niz mu sát is, amely nem pusz tán hoz záadás ból áll, 
hi szen a ká non ba beemelt mû szük ség kép pen meg -
kö ve te li a ká non átala kí tá sát. Az em lí tett salz bur gi 
be mu ta tók lé nye gé ben ezt az át ren de zést haj tot ták 
vég re, ami kü lö nös fi gyel met ér de mel a Mu siktheater 
mai ál la po tá ban, ami kor a nagy ope ra há zak is ál -
ta lá ban csak ugyanan nak a szûk ká non nak a da -
rab jait al ter nál ják, több nyi re mú zeumi jel leg gel. 
Úgy hogy az el té rô éne ke si és al ko tó gár da, il let ve a 
két év szá zad dal ezelôt ti gya kor lat tól el té rôen már 
nem stan dard, nem a rak tár ból elô ke rült, ha nem 
fris sen ter ve zett dísz le tek és jel me zek el le né re a nézô -
 nek mégis az a be nyo má sa tá mad, mint ha min den -
fe lé ugyanazo kat az ele me ket va riál nák, s ugyanazo -
kat az elôadá so kat ját sza nák. Mor tier sze rint „olyan 
ká non ra van szük sé günk, amely meg mu tat ja, ho -
gyan élünk, ho gyan tud juk ke zel ni a nyil vá nos ság 
fel bom lá sát”, s amely tük rö zi a klasszi kus örök ség -
hez va ló vi szo nyun kat, il let ve azt, aho gyan a ma -
gas kul tú rát de fi niál juk.9 Az el múlt év ti zed salz -
bur gi ope ra-e lôadá sai nak több sé ge pe dig épp ilyen 
refle xiós pon tot pró bált kí nál ni, nem az egyes mû -
vek (nem rit kán) örök(nek tar tott) ér té kei, ha nem 
azok kor társ re le van ciá ja után ku tat va. 

Az utób bi évek fesz ti vál jai nak fô sa já tos sá ga a 
dra ma tur giai lag meg ter ve zett prog ram lett, amely 
min den év ben egy bi zo nyos te ma ti ka kö ré cso por -
to sí tot ta a mû sor ra tû zött da ra bok java részét. 1999 
nya rán pél dául az eu ró pai kul túr tör té net olyan mi -
ti kus fi gu rái biz to sí tot ták a mû sor cent ri fu gá lis ere -
jét, mint Faust és Don Ju an, s így ke rült pár hu za -
mo san be mu ta tás ra Bu so ni Dok tor Faust cí mû zene -
drá má ja, Ber lioz La dam na ti on de Faust cí mû dra -
ma ti kus le gen dá ja, a Goe the drá má já ból ké szült 
F@ust Version 3.0, Mo zart Don Gi o van ni ja, il let ve 
Berg Lu lu ja, amely a fér fi-nôi von zó- és pusz tí tó erô 
prob le ma ti ká já nak tá gabb kö ré be emel te a szû kebb 
té mát. 2000-ben pe dig a „Tró ja és a sze re lem” cím -
mel de fi niált te ma ti ka ke re té ben volt lát ha tó Gluck 
Iphigé nie en Tau ri de, Ber lioz Les Tro y ens, Mo zart 

7 A konflik tus ról lásd Abs chied mit Schweiß und Blut. (Gé rard Mor tier im Gesp räch mit Rein hard Ka ger) Büh ne, 2001/7–
8. 33. 

8 A tár gyalt idô szak ról ké szült leg tel je sebb, két kö te tes kiad vány (amely a kon cer tek re, az elôadá sok ra, a fel lé pôk re és az al -
ko tók ra stb. vo nat ko zó összes in for má ción túl a leg fon to sabb részt ve vôk vé le mé nyét is köz li): Das Neue, Un ge sag te. Salz -
bur ger Fests pie le 1992–2001. Salz burg, Zsol na y Ver lag, 2001. 

9 Idé zi Jür gen Ke sting: Zwis chen eu ro pä is chem Zent rum und re gi o na lem Ter ro ris mus. Opern welt, 2001/8. 18.
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Ido meneo, Of fen bach La bel le Hélène cí mû ze ne mûve 
és Cheru  bi ni Mé dée cí mû ope rá já nak kon cert sze -
rû elôadá sa, s a té mát Mo zart Co si fan tut te, Wagner 
Tri stan und Isol de és Sa a ri a ho L’amo ur de lo in cí mû 
ope rája tá gí tot ta ki a sze rel mi ön- kí vül lét prob le -
ma ti ká já nak irá nyá ba. E te ma ti kák ré vén a mû sor -
ra tû zött da ra bok olyan erô tér be ke rül nek, amely 
spe ciá lis kap cso la tok kiala kí tá sát te szi le he tô vé, ily 
mó don ár nyal va, több né zô pont ból is meg vi lá gítva 
bi zo nyos prob lé má kat. Azaz egy ség be ren de zôdnek 
az adott mû vek – el té rôen az egy re in kább kul turá -
lis hi per mar ke tek ké vá ló vi dé ki nagy szín há zak tól, 
ame lyek nek bér let rend sze ré ben a pró zai elôadá sok 
mel lé ope rát, ope ret tet, sôt kon cer te ket is vá sá rol -
hat a né zô –, ám egy sé gük mégis a he te ro ge ni tást 
ar ti ku lál ja.10 Mindez a meg szo kot tól el té rô ér zé -
keny sé get ala kít ki a né zô ben – olyat, amely kérdé -
 sek és vá la szok le nem zár ha tó, hi szen az ak tuá lis 
elôadá sok ban is to vább ját szott já té ka ként képes 
fel fog ni a ze ne- és drá ma tör té net egé szét –, ami hez 
hoz zá já rul nak még a pá rat la nul gaz dag szö ve ges és 
ké pi anya got tar tal ma zó mû sor fü ze tek. 

Min den bi zonnyal a kö zön ség gel szem ben meg -
nö ve ke dett „el vá rá sok nak” tud ha tó be, hogy az el -
múlt év ti zed ben ti zen öt év vel csök kent az ün ne pi 
já té kok lá to ga tói nak át lag élet ko ra, amely per sze 
még így is kö rül be lül öt ven éves kort je lent. A hu -
szon hat éves kor alat ti né zôk szá má ra rend sze re sí -
tett (pár száz schil lin ges) Ju gend kar ten el le né re azon -
ban a be lé pôk árai ma is igen ma ga sak, ami fi nan -
ciá lis kö ve tel mény, hi szen a fesz ti vál költ sé gei nek 
70%-át sa ját for rás ból, a je gyek és a köz ve tí té si jo -
gok eladá sá ból, il let ve szpon zo rok, me cé ná sok, pat -
ro ná ló ta gok ré vén kell fe dez ni.11 A fö löt tébb drá -
ga be lé pô ket (a leg ma ga sabb ka te gó riá ban áru sí -
tott je gyek ára nyolc van öt ezer fo rint nak fe lel meg) 
meg fi zet ni ké pes kö zön ség össze té te le te hát nem 
vál to zott lé nye ge sen, mi köz ben meg újult a mû sor 
és az elôadá sok jel le ge. Va ló szí nû leg ezért nem va -
ló sult meg Mor tier ama el kép ze lé se, hogy a fesz ti -
vál ra épü lô mû vé sze ti és in tel lek tuá lis köz pon tot 
hoz zon lét re Salz burg ban: nem ka pott han got az 
el kép ze lést fel ka ro ló po li ti kai aka rat – amely per -
sze a (már így is te kin té lyes, há rom és fél mil liárd 

fo rint nak meg fe le lô) szub ven ció nö ve lé sét von ná 
ma ga után –, így a Fests pie le to vább ra is el sô sor -
ban gaz da sá gi té nye zô ma rad a vá ros szá má ra.12  

A 2001-es ün ne pi já té ko kon ugyanolyan súllyal 
sze re pel tek Shakes peare drá mái, mint a ki lenc venes 
évek ele je óta majd min den év ben, hi szen az an gol 
szer zôt még Pe ter Stein ál lí tot ta a fesz ti vál nem-ze -
nés szek ció já nak kö zép pont já ba. Stein egyik salz -
bur gi ér de me két ség kí vül a drá má nak a prog ramba 
tör té nô erô tel jes in teg rá lá sa volt, amely nek kö vet -
kez té ben a te ma ti kák meg ha tá ro zó ele mé vé vál tak 
a „pró zai” elôadá sok. Ugyanak kor Stein egy Shakes -
peare-cik lus ren de zé sé be kez dett, amely bôl csak a 
Ju li us Cae sar (1992), il let ve az An to nius és Kleo  pátra 
(1994) ke rült szín re, s mind két pro duk ciót erôs bí -
rá la tok ér ték. A kri ti kák fô ként az elôadá  sok „szó -
szín há zi” ka rak te rét, a szö veg mon dás érte lem köz -
ve tí tô ere jé be fek te tett túl sá go san is nagy bi zal mat 
ki fo gá sol ták. Lé nye gé ben azt a szín há zi kon zer va -
ti viz must, amely a leg ne ve sebb né me tajkú szí né -
szek – a Szik la lo var da ön ma guk ban is im po záns 
fa lai kö zött ke vés esz köz zel zaj ló – já té ka elle né re 
sem tud ta iga zol ni a két ró mai da rab szín re vi te lé -
nek lét jo go sult sá gát. Stein mu zeá lis Shakes peare-
ren de zé sei vel szem ben, ame lyek a megôr zést és fel -
mu ta tást cél zó hof mannst ha li tra dí ciót foly tat ták, 
az 1998 után szín re vitt Shakes peare-e lôadá sok épp 
e tra dí ció ér vé nyes sé gét von ták kér dô re. Ste fan 
Bach mann 1998-as Tro i lus és Cres si dá ja (a The a ter 
Ba sel tár su la tá nak elôadá sá ban), Luk Per ce val 
1999-es Schlach ten! cí mû ren de zé se (a ham  bur gi 
Deuts ches Schaus piel haus szí né szei vel) és Mar tin 
Ku š ej 2000-ben szín re ke rült Ham let-ren de zé se (a 
stutt gar ti Sta atst he a ter rel kö zö sen) nem a Stein salz -
bur gi Shakes peare-ren de zé sei re jel lemzô „mo nu -
men tá lis tör té ne lem fel fo gást” ar ti ku lál ták, ha nem 
olyan kri ti kai szem lé let mó dot, amely nek alap jául 
a je len szo ci o kul tu rá lis vi szo nyai szol gál tak, s amely 
nem hagy ta érin tet le nül a drá ma nyel vét sem. (A 
ti zen két órás Schlach ten! pél dául a két ki rály  drá ma-
 tet ra ló gi á ból Tom La no ye ál tal ké szí tett, hat ré szes 
drá ma cik lus ra épült. Az elôadás ban azon ban nem 
Shakes peare so rai hang zot tak el új ki sze re lés ben, 
ha nem shakes peare-i ih le té sû, tel jes egé szében új 

10 Vö.: Par si fal geht auf Rei sen. (Ein Gesp räch mit Gé rard Mor tier) The a ter Heu te, 2001/8–9. 4–9. 
11 Az ada tok az aláb bi kiad vány ból szár maz nak: Salz bur ger Fests pie le. Vor und hin ter den Ku lis sen. Salz burg, Dru cke rei Roser, 

2000. 38. 
12 Vö.: Weg gang mit Er leich te rung, aber kein Blick zu rück im Zorn. (Gé rard Mor tier im Gesp räch mit Wer ner Thus waldner) 

Salz bur ger Nach rich ten, 21. Ju li 2001, Son der bei la ge, 13.
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szö veg szü le tett, amely jó for mán a nyelv ben ját -
szat ta le az egész drá mát, mi köz ben meg mu tat ta a 
nyelv drá má ját is. Az el sô da rab – Ri chard Deu xième 
– fe szes felépí té sû, fran cia ki fe je zé sek kel át szôtt be -
szé dei a cik lus vé gé re – a Dirty Rich Mod der fo cker 
der Drit te cí mû da rab ra – an gol-né met ke ve rék nyel -
ven meg fo gal ma zott, ká rom ko dás sal te li mon da -
tok ra, vé gül mon dat tö re dé kek re es tek szét. A tö -
ké le te sen le gi tim ha ta lom vi lá gá ból a tö ké le te sen 
il le gi tim ha ta lom vi lá gá ba jut va a nyelv szét tö re de -
zett, és szit ko zó dó kiál tá sok hal ma zá vá vált.)  

A ham bur gi Deuts ches Schaus piel haus ál tal 
2001 nya rán szín re vitt Mac beth szin tén a shakes -
peare-i tra gé dia erô tel jes nyel vi és dra ma tur giai át -
dol go zá sát haj tot ta vég re, ami nek kö vet kez té ben 
egy szü net nél kül ját szott, száz har minc öt per ces 
elôadás szü le tett. A pro duk ció já ték ide je te hát 
megegye zik egy mo zi film (ma nap ság már-már át -
la gos) hosszá val, a szín pa di tör té né sek pe dig egy 
ak ció film jel leg ze tes sé geit mu tat ják. Ca lix to Bie i to 
ren de zé se ugyanis a mai al vi lág egyik klán já nak ön -
ma gát fel szá mo ló cse le ke de tei vel hoz za össze füg -
gés be a da rab sze rep lôi nek Skó cia trón jáért foly ta -
tott küz del meit. A vé res ese mé nyek ily mó don 
(akár a TV-hír adók ból, akár a fil mek bôl) is me rôs 
jel le get nyer nek, s ezt erô sí ti a min den na pi kör nye -
zet fo lya ma tos lát vá nya is. A há rom ré szes já ték tér 
elül sô fe lén, a na rancs sár ga min ták kal tar kí tott pad -
lón há rom hó fe hér mû bôr ülô gar ni tú ra áll, elôt tük 
mû már vány bo rí tá sú do hány zó asz ta lok ha mu tállal, 
mel let tük pe dig egy-egy ál ló lám pa, il let ve pál ma, 
por ce lán tig ris és ak vá rium. A há tul só, rám pá val el -
vá lasz tott tér fé len hû tô, il let ve étel- és ital szek rény, 
a fö löt te el te rü lô tér ré szen pe dig egy szin te ti zá tor 
kap he lyet. Bar ba ra Eh nes dísz le te – a Shakes peare-
ját szás tör té ne té ben elô ször az 1920-as évek ben el -
ter jedt el já rás nak meg fe le lôen – mind vé gig egy sé -
ges ma rad, hi szen a fô ele mei nem vál toz nak az elô -
adás fo lya mán, de egy sé get biz to sít szá má ra az is, 
hogy a há rom tér rész (amely egy ver ti ká lis világkép 
kü lön bö zô ré szei nek is meg fe lel tet he tô lett vol na) 
egyaránt gyil kos sá gok hely szí ne lesz. A részben csa -
lá dias, rész ben iro dai han gu la tot árasz tó tér an nak 
a klán nak a fel ség te rü le te ként funk cio nál, amely -
nek tag jai tel jes egé szé ben itt élik éle tü ket (an nak 
legin ti mebb pil la na tai tól a tár gya lá so kon át a közös 
dá ri dó kig), úgy hogy a tíz fel nôtt és tíz gye rek al -
kot ta öt csa lád, plusz az egye dül ál ló Le nox éle  te 
szin te egy más tól el vá laszt ha tat lan ként je le nik meg.  

A kol lek tív együtt lét ere je legin kább az elôadás 
el sô ne gye dé ben vá lik ér zé kel he tô vé – a já ték ugyan 

szü net nél kül zaj lik, a tem pó- és rit mus vál tá sok 
mégis jól el kü lö nít he tô ré sze ket je löl nek ki ben ne, 
ame lyek egy bees nek a da rab egyes fel vo ná sai val, 
ki vé ve az utol só két fel vo nást össze fo gó ne gye dik 
„részt” –, amely lé nye gé ben egyet len mu lat ság ké -
peit al ter nál ja. A Dun can megölé sé re tett elô ké szü -
le te kig tar tó je le net sor ban – amely nek kez de tén a 
gye re kek vad ro han gá lá sa és rol le re zé se kö ze pet te 
La dy Mac beth (a tû sar kú fe ke te csiz mát, bôr mi ni -
szok nyát és fe szes blúzt vi se lô An ne Tis mer) chip -
set tölt az asz ta lok ra, a fér fiak pe dig egy pál ma fás 
ten ger part óriá si ké pét ál lít ják a hát tér be – az összes 
sze rep lô együtt ün ne pel, s han gos ének- és tánc be -
té tek kö zött hang za nak el a dia ló gu sok. A La dy 
mono lóg ja a töb biek cso por tos fény ké pe zé sé vel, 
Mac beth (a fe ke te bôr ka bá tos, fe hér pó lós és farme -
res And re as Groth gar) „If it we re do ne, when ’tis 
do ne” kez de tû mo no lóg ja pe dig a La dy és Duncan 
(a bar na hosszú ka bá tot, sza ru ke re tes szem üve get 
vi se lô Ro land Ren ner) ero ti kus tán cá val pár hu za -
mo san zaj lik a bal ol da li ülô gar ni tú rá nál. Az el sô 
fel vo nás tör té né sei, így Caw dor ezút tal meg je le ní -
tett ki vég zé se is, te hát egy olyan, túl hosszú ra nyú -
ló par ti ese mé nyei be éke lôd nek be le, amely hez 
Banquo (Mi chael Neu ensch wan der) szol gál tat ja a 
ze nét, és amely bôl csu pán Se y ton (a jel leg te len, vi -
rá gos kis ru hát vi se lô Je a net te Spas so va), azaz (itt) 
Ros se ba rát nô je igyek szik ki ma rad ni. Mi vel az 
elôadás eli mi nál ja a transz cen den cia sík ját (a vész -
ba nyá kat) és az ar ra tör té nô uta lá so kat, a tár sa ság kü -
 lön ce ként vi sel ke dô Se y ton jö ven dö li meg Macbeth 
gyors felemel ke dé sét (csil lag szó rók kal a ke zé ben, 
mik ro fon ba búg va sza vait, mint ha ün ne pi kö szön -
tôt mon da na), majd Dun can megölé se után is ô jó -
sol te nyér bôl Mac beth nek. Az el sô jö ven dö lést sen -
ki nem ve szi ko mo lyan: egy pil la nat ra meg der med 
ugyan a min dent hal ló kom pá nia, de az tán ugyan -
olyan han gu lat ban fo lyik to vább a vi ga lom. Az 
elôadás ban te hát a „kí vül ál ló” Se y ton ve szi át a bo -
szor ká nyok sze re pét, La dy Mac beth pe dig jó for -
mán azok meg tes te sü lé sé vé vá lik hisz té ri kus or dí -
tá sai, tom bo ló sí ró gör csei és esze lôs pil lan tá sai 
révén. Az asszony fri gi di tá sa kez det tôl fog va ér zé -
kelhe tô, hi szen a fér je ki ne ve zé se fö lött ér zett bol -
dog ság ál la po tá ban is el ta szít ja ma gá tól az ôt túl 
he ve sen si mo ga tó Mac be thet, aki így saj gó ágyé kát 
fog va, a do hány zó asz tal alá gör nyed ve kezd be le a 
mo no lóg já ba. Mac beth rém lá to má sai után is alud -
ni kül di el gyö tört fér jét, s miu tán le fej ti kar ját a de -
re ká ról, ba nánt nyom a ke zé be, majd sír va el vonul. 
Az elôadás te hát lát ha tó vá te szi Mac beth sze xuá lis 
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fruszt rá ció ját, amely egy ben mo ti vá ció val is szol -
gál a fe le sé gé tôl va ló tel jes el hi de gü lés re. 

A Dun can meg gyil ko lá sát tar tal ma zó „rész” csen -
de sebb, mint az elô zô, hi szen egyet len ze ne szám 
sem hang zik el ben ne, a tem pó ja vi szont jó val gyor -
sabb, ami a Mac beth há zas pár vég le tes zak la tott sá -
gá nak kö szön he tô. A két szí nész szün te len moz gás -
ban van: a gyil kos esz köz ként hasz nált csa var hú zó -
val sza lad gál nak az elô tér és a fel sô tér rész há tul ja 
kö zött (ahon nan Dun can szál lá sa a sza bad ba nyí -
lik), s még egy hely ben áll va is (Mac beth eny hén elô -
re, a La dy pe dig hát ra dôl ve) re meg nek. Az ôrült 
tem pót to vább fo koz za a ré sze gen ma lac ko dó fér -
fiak meg je le né se, a gyil kos ság ki de rü lé sét kö ve tô 
újabb vér on tás (Mac beth megöli a Dun can ál mát 
rosszul vi gyá zó Do nal ba int), va la mint az ál lan dó, 
ha ra gos és fáj dal mas kiabá lás. A har ma dik „rész” az -
tán az el vi sel he tet len sé gig fo koz za a tem pót, hi szen 
új ra a tár sa ság fék te len mu la to zá sát lát juk: az égôk -
kel, vi rá gok kal dí szí tett tér ben a fel nôt tek für dô ru -
há ban fo ciz nak és tán col nak, a gye re kek pe dig gu -
mi me den cé ben pan csol nak, mi köz ben han gos ze -
ne szól. A pár be szé dek a strand par ti (amely hez iro -
ni kus hát te ret biz to sít a pál ma fás ten ger part ké pe) 
meg-megélén kü lô moz za na tai kö zött, a gril len sült 
kol bász esze ge té se köz ben hang za nak el, a ha ta lom -
ra ju tott Mac beth pik nik ké transz for mált va cso rá -
já nak csúcs pont ján pe dig a kom pá nia jó ked ve az 
ôr jön gé sig fo ko zó dik. A zene üvölt, min den ki tom -
bol (Mac duff pél dául a fecs ké jé be du gott sö rös üveg -
gel megerô sza kol ja a pál ma fát), az esze ve szett ira -
mot pe dig Ban quo meg gyil ko lá sa el len pon toz za a 
fel sô tér ré szen: Ros se (a Ros se felira tos pó lót vi se lô 
Ro bert Döl le) csak hosszas küz de lem után tud ja egy 
zacs kó val meg foj ta ni Mac beth „el len sé gét”. Ezt kö -
ve tôen Ban quo szel le me nem ma te ria li zá ló dik a 
szín pa don, hi szen Mac beth egy ré szeg ve tél ke dô (a 
kel lô képp szé dítô pezs gô zés, egy lá bon ug rá lás és 
gyors hely cse rék so ra) után eles ve elô ször Le nox ba 
(Mi chael Tregor), majd Ros sé ba, vé gül Mac duff ba 
(Max Hop pe) látja be le a vé res Ban qu ót. 

Az elôadás tem pó ja csak ak kor las sul le, ami kor 
a kí no san vég zô dô pik nik után a fel dúlt Mac beth, 
sé tá ló mag nó val a fe jén, bal ol dalt leül re la xál ni, a 
La dy pe dig sír va le fek szik a jobb ol da lon. Az ezt 
kö ve tô je le ne tek (így La dy Mac duff és négy gye re -
ké nek meg gyil ko lá sa is) ki fe je zet ten le las sí tot tak, 

az elôadás utol só ne gyed órá ja pe dig az ötö dik fel -
vo nás dia ló gu sai nak mon tá zsa, há rom sze rep lô re 
kon cent rál va. Amíg Mac beth a fel sô szin ten fut kos 
kör be-kör be, hogy ön ma gát vég képp ki fá raszt va 
ál mat lan sá gá ra gyó gyírt ta lál jon, ad dig lent egy re 
in kább Se y ton ve szi át az ural mat. A na rancs sár ga 
es té lyi ben tet szel gô nô a holt fá radt, té bo lyult Ladyt 
ad dig itat ja, amíg az sû rû há nyás ro ha mok után 
moz du lat lan ná nem me re ve dik a föl dön. Mac beth 
utol só mo no lóg ja után pe dig, ame lyet a fér fi a kana -
pén ül ve, kar já ban fe le sé ge össze hányt holt tes té -
vel, hal kan és ki mér ten mond el, ket chu pös zsöm -
lét ad a ke zé be. E moz za nat az zal a ko ráb bi kép pel 
áll pár hu zam ban, amely ben (a Dun can megölé sét 
kö ve tô je le net sor vé gén) Le nox egy nagy adag 
ketchu pös hot dog gal mo no lo gi zált, s az erô sza kos 
ha lál té nye, ame lyet az ön tet szí ne új fent a tu da -
tunk ba idéz, így ke rül le vég leg a tri via li tás szint -
jé re. A tel jes tönk re me ne tel ké peit újabb gyil kos -
ság zár ja, de nem Mac beth, ha nem Mal colm ha lála. 
A bár sony za kós, tán co ló já rá sú, ko csi kul csot pör -
ge tô disz kó ki rály ból a ha ta lom leen dô bir to ko sá -
vá tett fiú (Mat thi as Bunds chuh) ép pen da rab zá ró 
be szé dét mond ja, ami kor Mac beth hir te len felin -
du lá sá ban le lö vi, mi vel Mac duff el dob ja pisz to lyát, 
s hiá ba kér le li, nem haj lan dó har col ni ve le. Mac -
beth tör té ne té nek vé ge nyit va ma rad, hi szen a vér -
on tást kö ve tôen el hang zó „Mein Na me ist Mac beth” 
ki je len tés után, amely nem el tör li, in kább megerô -
sí ti a cím sze rep lô nek az elôadás ban nyert iden ti tá -
sát, min den ki tá vo zik a szín pad ról.  

Lát ha tó te hát, hogy Bie i to ren de zé se a klasszikus 
dra ma ti kus szö veg ak tua li zá lá sá ra vál lal ko zik, ám 
el tér at tól az el já rás tól, ame lyet a szín há zi mo dern -
ség nek a Shakes peare da ra bo kat elô ször „kor társ” 
kon tex tus ba he lye zô al ko tói al kal maz tak. (H. K. 
Ay liff és Bar ry Jack son 1928-as, lon do ni Mac beth -
je pél dául a tíz év vel ko ráb ban vé get ért há bo rú 
csa táit idéz te, ám a ka to nai egyen ru hák, a gép fegy -
ve rek és a grá nát rob ba ná sok csak a kül szín tar tozé -
kai ma rad tak, hi szen a szö veg érin tet le nül ha gyása 
miatt az elôadás nem tu dott vá lasszal szol gál ni arra 
a ba ná lis kér dés re, hogy ho gyan ke rül Skó ciá ba az 
el sô vi lág há bo rú.13) A mai kon tex tus ba he lye zés 
Bie i to Mac beth je ese té ben nem kor lá to zó dik a ma -
nap ság di va tos ru hák (a Mer cé Pa lo ma jó vol tá ból 
a pénz és az íz lés diszk re pan ciá ját fel fe dô jel mezek) 

13 Vö.: Den nis Ken ne dy: Loo king at Shakes peare. A Vi su al Hi sto ry of Twen tieth- Cen tu ry Per for man ce. Camb ridge, Camb ridge 
Uni ver sity Press, 1993. 112.



79

felöl té sé re, ha nem a né zôk szá má ra is me rôs vi -
szony rend szer be ál lí tást je len ti, ami szük ség kép -
pen ma ga után von ja a szö veg „ide gen sé gét” biz to -
sí tó össze te vôk fel szá mo lá sát. Til man Ra ab ke dra -
ma tur gi mun ká ja ezért el sô sor ban a Skó ciá ra és a 
tör té nel mi hely zet re vo nat ko zó uta lá sok, il let ve az 
arc hai kus vi lág kép szö veg bé li nyo mai nak el tün te -
té sét cé loz ta, a ren de zés pe dig az egy hely szín re (s 
köz vet le nül a né zôk elé) kon cent rált já ték meg sza -
kí tá sok nél kü li, „film sze rû” ka rak te ré nek kiala kí -
tá sát. E ka rak ter pe dig a na tu ra lis ta szín ház ke re -
teit is szét fe szí tô na tu ra liz mus al kal ma zá sá nak ered -
mé nye, hi szen az elôadás szá mos olyan jelenetet tar -
tal maz, ame lyek nek szo kat la nul „éles” jel le ge és 
szín há zi lát vá nya már nem csak sok ko ló erô vel bír, 
ha nem a be leélés tel jes ki bil len té sét szol gál ja. Ilyen 
pél dául La dy Mac beth és négy gye re ké nek meggyil -
 ko lá sa, ame lyet Ros se hajt vég re: miu tán for ró kávét 
önt az anya ar cá ba, meg fojt ja a lá nyo kat (egyet a 
plüss ma ci já val, ket tôt víz be), va sa ló zsi nór ral megöli 
a si kol to zó nôt, ci ga ret tá ra gyújt va meg ke re si az el -
bújt kis fiút, és egy kó lás üveg gel agyon ve ri, vé gül a 
La dy bu gyi já ban nyúl kál va, su ta lec két ad ne kro -
fi li á ból. De ilyen La dy Mac beth ha lá la is, amely a 
Se y ton ál tal beadott fo lya dék ha tá sá ra kö vet ke zik 
be (azaz szin tén gyil kos ság): a há nyás pe dig ezúttal 
nem me rül ki az ök ren de zés imi tá lá sá ban, ha nem 
va ló ban, több ször is meg tör té nik, úgy hogy az 
asszony szó sze rint sa ját vá la dé ká ban vo nag lik az 
ülô gar ni tú ra elôtt, amely tel je sen be szennye zi alig 
fe dett, vé kony tes tét. Az e je le ne tek lát tán ér zett 
un dor „felold ja” a né zôt az erô tel jes iden ti fi ká ció -
ra épü lô szí né szi já ték ál tal ki vál tott em pá tia ha tá -
sa alól, hogy a já ték mi ben lé té nek, lét re jöt té nek 
reflexió já ra kész tes se. A pro duk ció leg teát rá li sabb 
je le ne tei, mint pél dául az eu fo ri kus strand par ti, pe -
dig eleme lik a já té kot a szi mu lált va ló ság szint jérôl, 
s ön ma guk tisz tán szín há zi jel le gét dom bo rít ják ki. 
Ezt te szi az elôadás vég sô moz za na ta is, amely nek 
so rán (a már idé zett, utol só mon dat után) Mac beth 
leül a bal ol da li ülô gar ni tú rá ra, és éne kel ni kezd, 
kis vár tat va pe dig az összes sze rep lô, így a föld rôl 
mo so lyog va fel ke lô fe le sé ge is csat la ko zik hoz zá. A 
kö zös dal, amely fen nen hir de ti, hogy „de ath is not 
the end”, az an da lí tó mu zsi ka, il let ve az egymás 
mel lé hú zó dó sze rep lôk exp li cit mó don is le lep le -
zik a ko ráb ban lá tot tak já ték-jel le gét – vagyis meg -
tör té nik az, ami egy ak ció film vé gén so ha sem.  

A szín há zi na tu ra liz mus kon ven cióin messze 
túl mu ta tó já ték zaj lik a fesz ti vál má sik Shakes peare-
e lôadá sá ban is, ám olyan kör nye zet ben, amely a tér 

kiala kí tá sá nak na tu ra lis ta sa já tos sá gai val bír. Chris -
toph Mar tha ler Víz ke reszt-ren de zé se (a Schaus piel -
haus Zü rich ven dég já té ká ban) konk rét hely színt 
idé zô, épí tett dísz le tet, il let ve be bú to ro zott szín pa -
dot hasz nál, a Mar tha ler ál lan dó ter ve zô jé nek szá -
mí tó An na Vie brock szce no grá fi ai megol dá sai ré -
vén azon ban még sem Illy ria egyes ré szeit lát juk, 
ha nem olyan „ket tôs” te ret, amely egy for mán em -
lé kez tet szín ház te rem re és ha jó ra. Az egy sé ges dísz -
let fô ele me a szín pa dot fél kör ív ben ket té sze lô, 
fron tá li san lát ha tó mell véd, amely pá holy sor ra és 
ha jó fe dél zet re is em lé kez tet. A szé les ví zi jár mû 
kép ze tét erô sí tik a (vi lá go sabb) fel sô szint fe hér fa -
lai és aj tói, il let ve a (sö té tebb) al só szint fa bo rí tá sa, 
szûk fel já rói és a há tul for gó kis pro pel le rek, 
ugyanak kor a tér lé nye gé ben szim met ri kus a nézô -
tér rel, no ha rész le tei ben el tér at tól. Az elôadás per -
sze nem hagy két sé get a fe lôl, hogy a drá ma tör té -
né sei ez eset ben ha jón zaj la nak, a teát rum kép zete 
azon ban rend re fölerô sö dik a „szín ház a szín há -
zért” pil la na tai ban. E sa já tos moz za na tok – ame -
lyek egyéb ként Mar tha ler mindegyik ren de zé sé nek 
fô szer ve zô ere jé vé vál nak – el sô sor ban da lok hoz, 
azaz ének lés hez kö tôd nek, s igen szép szám mal 
éke lôd nek az elôadás ba, meg ha tá roz va an nak han -
gu lat vi lá gát és ér tel mez he tô sé gét.  

A pro duk ciót tel je sen „átitat ja” a ze nei ség: a mu -
zsi ká ból és an nak túl zá sai ból, amely re a da rab 
legele jén a Her ceg szó lít fel („If mu sic be the food 
of lo ve, play on, / Gi ve me ex cess of it”) itt ön tör -
vé nyû ki fe je zô esz köz lesz, amely az ér zé sek fok -
mé rô je ként funk cio nál. A ze ne je len ti a kez de tet, 
hi szen az elôadás ele jén, egy hosszan ki tar tott, sta -
ti kus kép ben (az összes sze rep lô moz du lat la nul ül 
a szín pad kü lön bö zô ré szein) halk ének lés hal lat -
szik, a vé get pe dig a csend, a ze ne „ha lá la”, s e két 
ki szö gel lé si pont kö zött a mu zsi ka jó for mán a tör -
té né sek fô hor do zó já vá vá lik. A ren de zés per sze 
nem (csak) a Bo hóc da rab bé li da lai ra fek tet kü lön -
le ges hang súlyt – no ha az ének mes ter itt is két ség -
kí vül Fe ste –, ha nem olyan ének be té te ket ik tat az 
ese mé nyek so rá ba, ame lyek nek alap ját (az ír és 
fran cia nép da lok tól kezd ve Mah ler Das Lied von der 
Er de cí mû szim fó niá já nak te nor szó ló ján át Tommy 
Jo nes & The Shan del les Crim son and clo ver cí mû 
slá ge réig) szá mos, egy más tól igen csak el té rô hang -
vé te lû dal ké pe zi. A da lok nem mu si ca le sí tik az 
elôadást, sok kal in kább an nak ce zú rái ként szol gál -
nak: a rit mus vál tást és ama já ték fo lya ma tos új já -
szer ve zô dé sét biz to sít ják, amely nek ne ve sí tett sze -
rep lô je lesz a (szin te ti zá to ron, elekt ro mos csel lón 
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és trom bi tán) ját szó há rom ze nész. Kö zü lük is fô -
ként a fe hér far mer ben, vi lá gos kék pó ló ban, ba -
kancs ban trom bi tá ló Fá bián (Lars Ru dolph) kap 
nagy sze re pet Ne mes Böf fen Tó biás mu lat sá gai ban, 
ame lyek per sze ugyanab ból a me lan kó liá ból in dul -
nak ki, s ugyanab ban vég zôd nek, mint a töb bi je -
le net. Az ének be té tek hol e csüg gedt ség ma ni fesz -
tá cióit je len tik, hol pe dig ki tö ré si pon to kat: rendre 
megerô sí tik a tel jes le han golt ság ál la po tát, ám újra 
és új ra ki is ra gad nak be lô le. A je le ne tek vol ta képp 
sta ti kus hely zet bôl, vég le te sen nyo mott han gu lat -
ból, egy-egy dal ból szü let nek meg, egy-egy dal ban 
és vég le te sen gyors, inadek vát moz du la tok ban csú -
cso sod nak ki, majd vissza tér nek a kiin du lá si pont -
juk hoz. Mindez olyan be nyo mást kelt a né zô ben, 
mint ha nem is egy más ra épül né nek: az idô mú lását 
(éppúgy, mint egy ha jó út so rán) a fé nyek vál to zá -
sán túl szin te sem mi sem jel zi, a hely zet (az ál landó 
leülé sek, a nyu ga lom hossza dal mas sá ga miatt) lé -
nye gé ben vál to zat lan nak tû nik, az ér zel mi za va rok 
pe dig tel jes ség gel megold ha tat lan nak. A da lok egy 
ré sze épp e za va rok nak, más ré szük a stan dard ál -
la pot nak ad idô sza kos ki fe je zést, hi szen a szí né -
szek ar ca több nyi re ki fe je zés te len. 

A szí né szi já té kot ugyanis ko ránt sem a rea liz -
mus, és fô leg nem a lé lek ta ni ság igé nye ha tá roz za 
meg, sok kal in kább a sti li zált gesz tu sok és moz du -
la tok. A ren de zés nem tö rek szik a dra ma ti kus hely -
ze tek (ér zé kel he tô vé tett) mo ti vá ciók ál ta li hi te le -
sí té sé re, amit jól mu tat a for má lis pro xe mi ka is: 
Orsi no (And ré Jung) és a fiú ru há ba bújt Vio la (Ju -
dith En gel) dia ló gu sa (I/4) so rán pél dául a fér fi az 
al só szint bal, a lány pe dig an nak jobb szé lén fog -
lal he lyet, így tá vol ról, ráadá sul von ta tot tan hang -
za nak fel a rep li káik. Ké sôbb Vio la és a Bo hóc 
(Graham F. Va len ti ne) egy más tól alig két mé ter re 
ül ve, még sem egy más, ha nem me re ven a kö zön ség 
fe lé te kint ve bo nyo lód nak in ten zív szó csa tá ba 
(III/1). Mind két pár be széd szo kat lan felál lás ban, a 
szi tuá ció iga zo lá sá ra és a vi szo nyok tisz tá zá sá ra tett 
tö rek vés bár mi fé le je le nél kül hang zik te hát el: azaz 
pusz tán el hang zik, alap ve tôen el té rô rit mus sal, kö -
zel ség ben. A Bo hóc és Má ria (Oli via Gri gol li) is fék -
te le nül ha dar ják I/5-be li dia ló gu su kat, mi köz ben 
egy óriá si skót szok nyá ban, egy más hoz búj va, és a 
né zôk fe lé vi gyo rog va, elô re-hát ra mász kál nak. Az 
Olí via (Ka rin Pfam mat ter) és Vio la dia ló gu sa köz -
ben beál ló for du la tot (a nô be le sze ret az ál ru hás 
lány ba) sem a mi mi ka je lei jel zik, ha nem a po zí -
ciók vál to zá sa: miu tán a mél tó ság tel je sen ülô Olívia 
fel leb ben tet te fáty lát az elôt te ál ló, s ôt kér le lô lány 

elôtt, las san he lyet cse rél nek. Csu pán a meg vál to -
zott test hely zet jel zi te hát Vio la „fe lül ke re ke dé sét”: 
most már a lány ül (még pe dig kis sé pök hen di mó -
don), s a gróf nô áll elôt te. Köz vet le nül e ta lál ko zás 
elôtt per sze Vio la és iker test vé re „ha son ló sá ga” vá -
lik lát ha tó vá egy né ma já ték ban: Vio la és Se ba sti an 
(Mar kus Wolff) halk trom bi ta szó ló hang jai ra elô -
re jön nek, há rom szor meg fúj ják és hát ra fé sü lik a 
ha ju kat, las san ki gom bol ják, le ve szik, meg cse ré lik 
és be gom bol ják a za kó ju kat, majd ugyanolyan 
nagy, sza ru ke re tes szem üve get tesz nek fel, mi köz -
ben egy hely ben áll va eny he kör moz gást vé gez nek 
a tes tük kel. A test vé rek „ha son ló sá gát” nem kül sô 
meg je le nés be li azo nos sá gaik jel zik a né zô szá má ra 
– úgy hogy az elôadás nem is tart ja szem elôtt a ro -
kon vo ná so kat –, ha nem tel jes ség gel iden ti kus 
moz du la taik, ám azt is csak eb ben az el nyúj tott 
kép ben. Vio la átöl tö zé sét egy er re ha ja zó kép mu -
tat ja meg nem sok kal ko ráb ban: a szo ro san egy más 
mel lett ál ló Ka pi tány (az ôsz sza kál lú, fe ke te ha jós -
ka pi tá nyi öl tö zé ket vi se lô Mar cus Bur hard) és Viola 
dia ló gu sa után a fér fi meg cse ré li a fo tel ben al vó 
Seba sti an és a lány felöl tô jét, akik mind ket ten fehér 
in get, sö tét kék za kót és nad rá got vi sel nek.  

Se ba sti an egyéb ként az elôadás el sô (a da rab má -
so dik fel vo ná sá nak vé géig tar tó) ré sze alatt szin te 
mind vé gig a szí nen van: elôbb egy ka ros szék ben 
ül, majd je le ne te (II/1) kö ze led té vel bö fög ni kezd, 
lá bá nál fog va a mell véd kor lát já ra akaszt ja ma gát, 
s víz öm lik a szá já ból, a je le ne te után tá voz va azon -
ban beüti fe jét a fel já ró ba, s el te rül a pad lón. A többi 
sze rep lô (akár csak egy ha jó unat ko zó uta sai) szin -
tén ál lan dóan jön-megy a tér ben, s a je le ne tein túl 
is gyak ran a szín pa don tar tóz ko dik: né mán ül ve, 
fek ve, ol vas va, vagy más te vé keny sé get vé gez ve. 
An to nio (Oli ver Wron ka) pél dául a leg vál to za to -
sabb (ál)öl tö ze tek ben ha tol be a tér be: hol fe lül rôl 
eresz ke dik fej jel le fe lé az al só szint há tul já ba, hogy 
kom man dós ként szem re vé te lez ze a te re pet, hol pe -
dig hosszú ál haj jal, ba jusszal, nap szem üveg ben ro -
han Se ba sti an meg men té sé re. A bur leszk ha tá rát 
sú ro ló je le ne teit Böf fen Tó biás (a ha tal mas fel sô -
tes tén le pe dô nyi nagy sá gú kar di gánt vi se lô Jo sef 
Osten dorf) és Ke szeg And rás (Oli ver Mal li son) sok-
sok gag gel – és „anar chisz ti kus” élet mód ju kat le -
lep le zô olyan poé nok kal, mint „Éga li té, Fra ter ni té, 
Fuchsl see” – te li je le ne tei egé szí tik ki, ame lyek nek 
több sé ge a Víz ke reszt más elôadá sai ban meg szo -
kott, di na mi ku san ko mé diá zó já ték mód tól el té rôen 
ki fe je zet ten sta ti kus. A me rev ré szeg ség ál la po tából 
in du ló, s ab ba vissza ha nyat ló epi zó dok még sem 
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men te sek a tur bu len ciá tól, ame lyet olyan moz gás -
so rok je lez nek, mint pél dául a két fér fi több ször is 
elô for du ló „bir kó zá sa”: a dô lô Tó biást And rás pró -
bál ja meg tar ta ni, ám az óriá si test ráesik, úgy hogy 
mind ket ten a föl dön fo rog nak, míg nem And rás ki -
te rül, Tó biás pe dig feláll. De ilyen Tó biás „boksz -
meccse” is, ami kor a rá tá ma dó kat Bud Spen ce ri po -
fo nok kal te rí ti le, majd mind a négy fér fit fel pa kol -
ja a kor lát ra. E ve re ke dés az elôadás legin kább bo -
hó za ti je le ne te, ame lyet hiá ba pró bál meg fé kez ni a 
Der rick ze né jé re, „Ents chul di gung, Po lizei!” fel kiál -
tás sal ér ke zô Ka pi tány, az ép pen Se ba sti ant bán tal -
ma zó Tó biást csak Vio la tud ja két váll ra fek tet ni. 
Erô sen bo hó za ti hang vé tel jel lem zi to váb bá az egy -
sze rû szür ke öl tönyt, sö té tí tett szem üve get vi se lô 
Mal vo lio (Ue li Jäg gi) meg csú fo lá sá nak je le ne teit is. 
Az el sô rész vé gén Fá bián, And rás, Má ria és Tó biás 
szo ro san egy más mel lett ül ve, fent rôl dob ják le a 
hosszú kö tél hez erô sí tett le ve let, s (mintegy hor gá -
szás köz ben) ar cuk ra fa gyott vi gyor ral, me re ven 
elô re te kint ve fi gye lik, ho gyan hat Mal vo li ó ra a csa -
li. Mal vo lio vol ta képp a ha jó el sô ként sze ren csét -
le nül járt uta sa: ne vet sé ges beug ra tá sa után a Bohóc 
élet men tô dal ba kezd („Throw out the li ve- li ne, / 
So me o ne is drif ting away”), amely be kis vár tat va 
min den ki be kap cso ló dik, s a kö zös ének lés re megy 
le a füg göny. A má so dik rész ugyanez zel a dal lal 
kez dô dik, ek kor azon ban a meg csú fo lás már erô -
sebb (de egy ben ko mi ku sabb is): Mal vo lio szem -
üve gét le ve szik, a „meg va kult” fér fit ide-o da do bál -
ják, meg ta lics káz tat ják, sár ga ha ris nyá já val be tö -
mik a szá ját, majd az egyik ülés alat ti fiók ba zárják. 
Az elôadás vé ge per sze nem csak Mal vo lio, de a töb -
biek szá má ra sem hoz za el a megol dást, hi szen itt 
for má lis sá vá lik. A ne gye dik fel vo nás utol só je le -
ne te után ha jó kürt szó lal meg, fé nyek vil lódz nak, 
s (miu tán min den ki kel lô mennyi sé gû al ko holt ön -
tött ma gá ba), az összes sze rep lô gyor san he lyet fog -
lal a szín pad kü lön bö zô pont jain. A kép ezután 
meg  me re ve dik: a dia ló gu so kat a hang szó rók ból 
hall juk, s a sze rep lôk fo lya ma to san elô re néz ve csak 
tá tog nak. A je le net szink ro ni zált film re em lé kez -
tet, ahol kü lön vá lik a kép (a lát ha tó száj moz gás) és 
a hang (a hall ha tó be széd) – a kö zön ség úgy né zi 
a ké pet, mint a mo zi ban, holott a sze rep lôk ül nek 
úgy, mint a mo zi ban. A Bo hóc utol só (an go lul el -
mon dott) da la után meg moz dul a kép: az egy más 
ke zét fog va, alul ülô Or si no, Olí via és Mal vo lio a 

beál ló csend ben egy szer re meg cse ré lik ke reszt be 
tett lá bu kat, ám azon nal el nyel min dent a sö tét. 

Az elôadás vé gén te hát a „ré szeg ha jó” – a mû -
sor fü zet nem vé let le nül köz li Rim baud Le ba te au 
iv re cí mû ver sé nek rész le tét – nem köt ki, a sze rep -
lôk nem ér nek rév be. Mar tha ler ren de zé sé ben min -
den ki ab ba a me lan kó liá ba ful lad be le, amely bôl 
ugyan az al ko ho los má mor vagy a sze rel mi hév 
ideig le ne sen ki ra gad ta ôket, de amely be min den 
tör té nés új ra és új ra, majd vég leg be le ha nyat lott. A 
me lan kó lia itt le küzd he tet len: a ce zú rák (úgy mint 
a da lok vagy az ál lan dóan is mét lô dô – ta lán a ha -
jó új irány ba for du lá sá nak kö szön he tô – egy szer -
re tör té nô elesé sek) után hiá ba ala kul új já a já ték, 
az ese mé nyek nem ve zet nek se ho vá. Az elôadás így 
lé nye gé ben azt a ke serédes han gu la tot ma ni fesz tál -
ja, amely a sok fe les le ges hû hó al fá ja és óme gá ja: 
nem in di vi duá lis bel sô kész te té sek bôl fon szö veg -
mö göt ti há lót, ha nem da lok ból és hosszan ki tar -
tott pil la na tok ból. To váb bá a jel me zek és be ren de -
zé si tár gyak ré vén olyan lát vány vi lá got hoz lét re, 
amely az 1950/60-as éve ket idé zi, még sem ak tua -
li zál ja a da rab tör té né seit (mint Bie i to Mac beth je), 
csu pán a kon tex tus ré vén kö ze lí ti a je len hez. Azaz 
olyan „vi zuá lis kor re la tí vot” te remt (Pe ter Brook ki -
fe je zé se T. S. Eli ot Ham let-esszé jé nek „ob jek tív kor -
re la tív” fo gal ma alap ján,14 amely nem tá vo lít ja el a 
szín pa di vi lá got a né zés je le né tôl, ha nem is me rôssé 
vál toz tat ja, mi köz ben „le pusz tult sá ga” ré vén ér zék -
le  tes sé is te szi azt a „le han golt sá got”, amely Marthaler 
ko mé dia-ér tel me zé sét moz gat ja. E Víz ke reszt így 
lesz köl tôi pil la na tok kal te li, rész le tei ben nagy pre -
ci zi tás sal meg kom po nált, teát rá lis já ték, amely nek 
fô té má ja vol ta képp ma ga az idô. 

A 2001-es ün ne pi já té kok ope ra-e lôadá sai – jól -
le het a ze nei és éne ke si tel je sít mény ezút tal is min -
den eset ben ki vé te le sen ma gas volt – nem ré sze -
sül tek egy for ma elis me rés ben a kö zön ség ré szé rôl: 
a nép sze rû mû vek ra di ká lis új raér tel me zé sé re vál -
lal ko zó ren de zé sek jó val ki sebb kö zön ség si kert 
arat tak, és (nem rit kán in kább a bí rá lók ta nács ta -
lan sá gá ról, sem mint a pro duk ciók gyen ge sé gé rôl 
árul ko dó) több ne ga tív kri ti kát is kap tak. Egyér tel -
mû si kert ara tott azon ban a Fals taff (az an gol Cheek 
by Jowl tár su lat ala pí tó ren de zô je ként vi lág hí rû vé 
vált) Dec lan Don nel lan szín pa di és Lo rin Ma a zel -
nek a par ti tú ra bô sé ges nü an sza it ki dom bo rí tó ze -
nei irá nyí tá sá val. A po zi tív fo gad ta tás legalább 

14 Pe ter Brook: The Shift ing Po int 1946–1987. New York, Har per & Row, 1987. 11.
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annyi ra szólt a mél tán ran gos éne ke sek nek, mint a 
„vissza fo gott” ren de zés nek: ez ugyan nem mó dosít 
a com me dia li ri ca ér tel me zé si ha gyo má nyán, vi szont 
szá mos já ték öt let tel fel dú sí tott, rop pant mu lat ságos 
pro duk ciót hoz lét re, amely Ver di utol só ope rá já -
nak tör té né seit a vik to riá nus Ang liá ba he lye zi. A 
Nick Or me rod ter vez te dísz let ezút tal fon tos ele -
mé vé vá ló „elô füg gö nyön” az an gol vi dék rôl ké -
szült met szet lát ha tó, amely nek rész le tei a je le netek 
hát te rét/ke re tét is al kot ják. A fe ke te-fe hér kép azon -
ban nem csak ke re tet biz to sít, ha nem olyan kon -
tex tust, amely a leg ko ráb bi, né ha utó lag ki szí nezett 
né ma fil mek lát vány vi lá gá hoz kap csol ja az elôadást, 
s ezt erô sí ti még a fel gyor sí tott (szin tén e fil mek ki -
ne ti kus di men zió ját) idé zô moz gás is. Az elôadás 
szín vi lá gát a fe ke te és fe hér mel lett fô ként a dísz -
let alap tó nu sát meg ha tá ro zó bar na és ár nya la tai, il -
let ve a jel me zek ben vissza kö szö nô pi ros és zöld, 
vagyis a köz fel fo gás sze rint a sze re lem és a fél té -
keny ség (az ope ra sze rep lôit moz ga tó fô ér zel mek) 
szí nei al kot ják. Fals taff szál lá sa pél dául olyan, jól -
le het meg le he tô sen se kély, mégis túl erôs pers pek -
tí vá ban lát ha tó, azaz hát ra fe lé „ir reá li san” le szû kü -
lô, ezért me se be li nek tû nô fa kuny hó, ame lyet (az 
ope ra vé gé re szin te a lo vag jel ké pé vé vá ló) vad disz -
nó fej és agan csok, va la mint a Térd sza lag rend címe -
re dí szí te nek. A nagy ab la ko kon át, a bar na épít -
mény mö gött és mel lett zöld sö vény sor lát szik, 
közé pen pe dig Fals taff vö rös fo tel je, amely ugyan -
olyan szí nû és mé re tes, mint há zi kön tö se. Az I/2 
kert jét zöl del lô fák dí szí tik, ame lyek kö zött Alice 
(Car me la Re mi gio) vö rös, Meg (Stel la Do u fe xis) 
pedig zöld ru há ban ol vas sák Fals taff le ve leit. Ford 
ott ho na (a II/2-ben) fa ge ren dás, ré gi an gol ház tágas 
sza lon nal, ahol a fe ke té vel ki varrt és fe hér csip ke -
ken dô vel dí szí tett, mély bor dó es té lyi be bújt Ali ce 
fo gad ja a lo va got. A III/2 park já nak sö tét te ré ben 
egyet len, vas kos fa törzs nyú lik a ma gas ba, a ko ráb -
ban zöl des és vö rö ses fé nye ket pe dig fel vált ja az 
egyen le te sen kék vi lá gí tás. A re du kált esz kö zök kel 
felépü lô, mégis rend kí vül att rak tív szín pa di vi lág -
ban olyan moz gal mas je le ne tek vált ják egy mást, 
ame lyek nek alap ját a ko mi kus szte reo tí piák kel lé -
keit gaz da gon és nem ke vés iró niá val fel vo nul ta tó, 
ám az ope ra ját szás kli séi tôl men tes já ték je len ti.  

A ko mi kum fô for rá sa a cím sze re pet ala kí tó Bryn 
Ter fel já té ka: a Fals taff ese té ben szin te már kö te le -
zô, ne vet sé ges meg je le né sen túl (ol dalt bo do rí tott, 
ôszü lô haj, po fa sza káll, kac kiás ba jusz, sû rû sze -
möl dök és óriá si pot roh) a walesi bassz ba ri ton örö -
kös nyam mo gá sa, nyelv nyúj to ga tá sa és szem for ga -

tá sa te szi hu mo ros sá a kö vér lo vag alak ját. Ter fel 
gesz tu sai és ar cá nak já té kai azon ban min dig reak -
ciók, azaz nem egy vé nem ber „kel lé kei”, ha nem a 
ve le és kö rü löt te tör té nô dol gok ról al ko tott vé le -
mé nyé nek ki fe je zé si for mái, ame lyek jó adag ön -
gúnyt is tar tal maz nak. Se gé dei vég le tes ka rak te rek: 
az ala csony és zö mök Bar dolph (An thony Mee) pe -
dán sabb, a nyú lánk és vé kony Pi stol (Ana to lij Ko -
cser ga) pe dig le zse rebb, s hiá ba pró bál ja utá noz ni 
a tár sát – a for dí tott Stan és Pan egyaránt gyor san 
mo zog, a na gyob bik csat lós mégis lom hább, mint 
a ki sebb. Az I/1-ben fo lya ma to san Fals taff kö rül 
tüs tén ked nek, majd le vet kôz te tik uru kat, aki ki -
gom bolt has kö tô vel, szin te a kö vér ség szob ra ként 
hi val ko dik egy pie desz tá lon, ame lyen az tán Ali ce 
je le nik meg, ami kor Fals taff szó ba hoz za. Kis vár -
tat va Meg is csat la ko zik az asszony hoz, s így a né -
zôk elôtt lát ha tó vá vá lik a lo vag (pénz)só vár gá sá -
nak mind két tár gya (il let ve re mélt csil la pí tó ja). A 
kö vet ke zô je le net ben Fals taff vá lik ugyanígy lát ha -
tó vá, ami kor a két nô a le ve leit ol vas sa, hi szen az 
el sô szín Be csü let-mo no lóg ja és a két szol ga el haj -
tá sa után (da ra bos moz gás sal, sep rû vel ha da koz -
va) a lo vag fo tel jé be hup pan, s ott is ma rad, no ha 
há tul meg vál to zik a szín. A két nô az tán a fo tel mö -
gött él ce lô dik raj ta, majd Na net tá val (Hei di Grant 
Mur phy) és Mrs. Qu ickly- vel (La rissza Diad ko va) 
kiegé szü lô kvar tett jük köz ben tyú kot idé zô moz -
gás sal kö ve tik a ta lap zat ra kiál ló, majd fel-a lá sé tá -
ló, ál ta luk per sze csak oda kép zelt Fals taf fot. A II/1-
ben Ford (Dwa y ne Croft) áriá ja köz ben lép elô Ali -
ce, a fér fi fél té keny sé gé nek tár gya, hogy büsz kén 
áll ja a pie desz tá lon fér je szem re há nyá sait. Tehát 
aki rôl szó van, több nyi re meg is je le nik, ami to -
vább fo koz za az ope rá nak a vá rat lan meg je le né sek -
bôl szár ma zó ko mi ku mát. A II/2 (az elôadás el sô 
ré szé nek) vé gén pél dául Ford tû nik fel hir te len, 
még pe dig nagy csa pat, fe ke te egyen ru hás rend ôr -
rel: a sok bob by ala po san át ku tat ja a há zat az épp 
egy ru hás ko sár ban re me gô, elôt te azon ban cif ra hu -
szár ru há ban pá vás ko dó Fals taff után, akit nem so -
ká ra a fe ke te-fe hér hát tér be (vagyis a Tem zé be) 
dob nak. A rend ôrök pár jai a III/2-ben meg je le nô 
„szel le ma la kok”, azok a szín pa dot elözön lô, fe ke -
te ru hás em be rek, akik kés sel fe nye get ve pró bál -
ják jobb be lá tás ra bír ni a be kö tött sze mû lo va got: 
a még min dig éj fé li ran de vú ra sie tô Fals taf fot, aki 
per sze már óriá si aganccsal a fe jén áll elôt tünk, az 
elô zô je le net ben pe dig (miu tán vi zet köp ve ki má -
szott a ze ne ka ri árok ból) va cog va, fe jé re hú zott 
pléd del, szem üveg gel ol vas ta a Mrs. Qu ickly ál tal 
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ho zott le ve let, majd bam bán tar tot ta a kö tö ge tô 
asszony nak a gom bo lya got. Az elôadás vé gé re el is 
ké szül a Mrs. Qu ickly ál tal kö tött, vö rös-fe ke te sál, 
amely a sze re lem szí nét a ha lá lé val egé szí ti ki, s 
amely (a de kó rum mal had ban ál ló) Fals taff nya ka 
kö ré te ker ve egy meg hû lés sel küz dô vé nem ber ké -
pét ve tí ti elénk. A lo vag im már „nagy pa pa ként” je -
le nik meg, aki a zá ró fú ga alatt meg te rí tett asz tal 
kö ze pén ül ve, ki ma rad a jó ból: a kéz rôl-kéz re já ró 
esz cájg ból, a gye re kek ál tal ho zott ét kek bôl egye -
dül ô nem kap sem mit, s ré mül ten, egy re na gyobb 
le mon dás sal fi gye li az óriá si tár sa ság mu la to zá sát. 
Don nel lan öt le tes, ele gáns ren de zé se te hát ama kort 
idé zô kon tex tus ba he lye zi a tör té né se ket, amely -
ben az ope ra ke let ke zett, s a legel sô fil mek bôl is -
me rôs bur leszk sze rû ség gel lát tat ja ôket. (En nek 
egyik össze te vô je a fel gyor sí tott moz gás: a nôk és 
a fér fiak egyaránt se be sen jár kál nak a szín pa don, 
jól le het az elô zô cso port tag jai ki sebb, az utób bié 
pe dig na gyobb lép tek kel.) S mi köz ben a hát te ret, 
amely be per sze Fals taf fot is be le ha jít ják, fe ke te-fe -
hér nek mu tat ja, az elô tér ben, a kö vér lo vag kö rül 
igen csak szí nes vi lá got kreál, lé nye gé ben meg ha tá -
roz va ez zel a ze ne drá má nak a cím sze rep lô alak já -
ból kiin du ló ér tel me zé sét.  

Né hol a bur leszk ha tá rát sú ro ló ka rak ter rel bír 
a szin tén egyér tel mû si kert ara tott La dy Mac beth von 
Mzensk is, fô ként a Va le rij Ger giev irá nyí tot ta Bécsi 
Fil har mo ni ku sok já té ká nak kö szön he tôen, amely a 
sze rep lôk csú fon dá ros ze nei jel lem zé sé nek ki hang -
sú lyo zá sá ra épül. A fia tal ko rá ban né ma fil mek zon -
go ra kí sé rô je ként mû kö dô Sosz ta ko vics a „tragi kus-
sza ti ri kus” jel zô vel il let te 1932-ben írt ope rá ját – 
ame lyet pél dát lan si ker szé riá ja el le né re 1936-ban 
be til tot tak a Szov jetunió ban, s Ka tye rina Iz maj lo va 
cím mel át dol go zott vál to za tá nak pre mier jét csak 
1963-ban en ge dé lyez ték –, no ha a tra gi kum elsô -
sor  ban a lib ret tó, a sza tí ra vi szont a par ti tú ra jellem -
 zô je. Pe ter Muss bach ren de zé se a tra gi kum kieme -
lé se mel lett e sza tí ra ma ni fesz tá ció já ra, az elôadás 
vi zuá lis vi lá gá ban tör té nô lát ha tó vá té te lé re vál lal -
ko zik. A bru tá lis ese mé nyek sza po ro dá sá val pár -
hu za mo san ugyanis a Klaus Kretsch mer (dísz let) 
és And rea Schmidt- Fut te rer (jel mez) ter vez te látvány 
egy re in kább hi per bo li kus jel le get ölt: az egy sze rû 
és rea lisz ti kus ké pek túl zó vá és va ló sze rût len né vál -
nak, ez zel együtt pe dig felerô sö dik a (rém)álom -
sze rû sé gük. Az elôadás ra per sze kez det tôl fog va jel -
lem zô az el vont ság, amennyi ben nem konk rét idôt 
és te ret idé zô mi liô ben konk re ti zál ja az ope ra cse -
lek mé nyét, ha nem ab ba „a szür ke ség be” he lye zi, 

amely fö lött Ka tye ri na, a hét köz nap jait sem mit te -
vés sel töl tô ke res ke dô fe le ség, a mû vet nyi tó mo -
no lóg já ban la men tál. A há rom (kö zé pen tá gabb, 
két ol dalt szû kebb) ár kád dal ta golt, óriá si fal tól el -
te kint ve ugyanis üres a ka viccsal be te rí tett szín pad, 
s éppoly ha mu szür ke, mint a ru hák zö me. Az üres 
tér, amely nek kö ze pén te hát egyet len tömb sze rû 
elem áll, vé gig vál to zat lan ma rad – jól le het az utolsó 
kép ben el tû nik a fal, a szür ke ség nem –, s leg feljebb 
a kó rus (pél dául a mun ká sok vagy a szám ûzöt tek 
ezüst se re ge) töl ti meg idô sza ko san. Ami vi szont vi -
zuá li san ál lan dó, az ko pár és egy han gú.  

A lát vány mo nu men tá lis – hi szen a Gro ßes 
Fests piel haus brut tó 100 mé ter szé les és 22 mé ter 
mély szín pa dá ra kom po nált – si vár sá gán még azok 
a szí nes (kék, zöld, sár ga és vö rös) fé nyek sem mó -
do sí ta nak szá mot te vôen, ame lyek az egyes je le netek 
(a sze rep lôk ér zel mei nek és a ze né nek az) in ten zi -
tá sá tól füg gôen szû rôd nek be a szín pad ra, fô ként 
a fal al já ra, az elô tér be és a hát tér be. A férj és a fe -
le ség, Zi no vij (Le o nyid Za ho zsa jev) és Ka tye ri na 
(La rissza Sev csen ko) el sô kö zös je le ne té nél – ami -
kor Bo risz (Vla gyi mir Va ne jev) a föld re, vagyis fia 
mel lé lö ki az asszonyt, hogy il lô mó don bú csúz zon 
el az urá tól – pél dául ró zsa szín fény szû rô dik be az 
ár ká do kon ke resz tül. A fruszt rált há zas ság ké pé be 
iro ni ku san be le ját szó szín a har ma dik je le net ben 
is fel tû nik: köz vet le nül a há zas ság tö rés elôtt, Ka -
tye ri na és Szer gej (Vik tor Lu csi uk) éj sza kai ta lál -
ko zá sá nál ön ti el a fal te te jét, míg an nak al ja ké kes 
ár nya la tot ölt. A má so dik je le net ben, Ak szi nya 
(Lud mil la Kaz ja nyen ko) megerô sza ko lá sá nál vö rös 
fé nyek úsz nak be a tér be, csakúgy, mint a ne gye -
dik je le net ben, az öreg Bo risz sze xuá lis fan tá ziá lá -
sa köz ben. Az elôb bi kép ben, a dur va mun ká sok 
meg fed dé se köz ben jobb ra zöld, bal ra pe dig sár ga 
fény itat ja át az elô te ret, az utób bi ban, a Ka tye ri na 
ab la ká ból ki má szó Szer gej le lep le zé se és meg bün -
te té se so rán pe dig szin tén. A szí nek ilye tén al kal -
ma zá sa az ér zel mek-hely ze tek pár hu za mait és el -
len té teit eme li ki, míg vissza nem tér min dig min -
den ugyanab ba a szür ke ség be. 

Az élet sze rû rész le tek kel – pél dául ma ga Bo risz 
dob ja oda me nyé nek a pat kány mér get, ame lyet Ka -
tye ri na ké sôbb megetet ve le; a mun ká sok ugyanúgy 
lök dö sik a le lep le zett Szer gejt, mint ko ráb ban ô a 
meg gya lá zott cse lé det – tar kí tott je le ne tek el vont -
sá gát erô sí ti to váb bá, hogy a fent és lent di men zió 
„fel cse ré lôd tek”. Bo risz mun ká sai több ször is lát -
ha tat lan mó don ke rül nek a tér be – mintegy öt ven 
em ber, elô buk kan va egy hor dó vagy az osz lo pok 
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mö gül –, lát ha tó mó don vi szont a sze rep lôk a fal 
te te jé rôl lét rán le mász va ér kez nek a tér be – mi kor 
pe dig épp egy lép csôn tar ta ná nak fel a ház ba –, a 
pin cé be zárt Szer gej pe dig egy kö té len him bá ló zik 
a kö zép sô ár kád ma ga sá ban. A „fel for du lás” ér zé -
sét fo koz zák a Bo risz ha lá lát kö ve tôen egy re el raj -
zol tab bá vá ló ké pek is, ame lyek mint ha Ka tye ri na 
hal lu ci ná ciói len né nek. Az ir reá li san ma gas pó pa 
(Fjo dor Kuz nye cov) szin te a gyá szo lók fö lött táncol 
(ré szeg imá já ba pe dig dzsesszes frag men tu mok szû -
rôd nek), a ha lot ti tort csont váz jel me zes re zes ban -
da kí sé ri, Bo risz holt tes te pe dig hir te len meg gyul -
lad, s nagy láng gal elég. A vad ké pek so rát a ka ta -
tón ál la pot ban lé vô Ka tye ri na és Szer gej ál mat lan 
éj je lé nek hi deg ké pe után Zi no vij meg gyil ko lá sá -
nak bru tá lis epi zód ja zár ja: az elôadás el sô ré szé -
nek (az ötö dik kép) leg vé gén ugyanúgy csüng a 
ma gas ban, ké kes fény ben a ha lott férj, mint ko ráb -
ban Szer gej. Köz ben a süllyesz tô bôl zöl des fény 
árad ki fe lé, Ka tye ri na és sze re tô je pe dig a te tem 
alatt áll nak össze búj va, né mán elô re me red ve. A 
ha to dik kép pel az tán foly ta tó dik a rém álom: elôbb 
egy bo hóc sze rû (szür ke koc kás ru hát vi se lô, ke -
mény ka la pos, sé ta pál cás) fi gu ra ta lál ja meg Zi novij 
holt tes tét, majd a rend ôr ôr sön ját szó dó je le net válik 
ré misz tô szkeccsé. A hosszú sza kál lú, zöld ka bátos, 
zöld sap kás mi li cis ták tö me ge ugyanis ál lan dó moz -
gás ban van: még a zub bo nyuk hoz erô sí tett szé ken 
és asz tal kán ül ve és ir kál va is fo lya ma to san felug -
rál nak, ma sí roz nak, szla lo moz nak az ár ká dok kö -
zött. Az egy for ma fi gu rák me cha ni kus moz du la tai 
ál tal a zöl des-sár gás fény ben úszó je le net ha lál tánc 
jel le get nyer, s a gyil kos sze rel mes pár le lep le zé se 
elôtt a leg sza ti ri ku sabb, egy ben legin kább va ló sze -
rût len epi zód dá lesz.  

Az elôadás erô sen abszt rak ció ba haj ló ké pei nek 
össze tett sé gé hez já rul nak hoz zá a vi de ó be ját szá sok 
is, ame lyek négy szer, a cse lek mény fôbb for du ló -
pont jai nál ve tül nek rá a szín pad kép egé szé re. A 
má so dik je lent ben, a mun ká sok erô sza kos ka val -
kádja, il let ve Ka tye ri na és Szer gej bir kó zá sa után 
ho má lyo san moz gó tö me get lát ni, a kö vet ke zô je -
le net ben, a sze re tôk tes ti együtt lé te alatt pe dig fo -
gas  ke re kek és du gattyúk mû kö dé sét. A ha to dik je -
le net ben, a férj holt tes té nek föl fe de zé se kor úgy tû -
nik, mint ha egy ut ca kö ze led ne, a ki len ce dik je le -
net ben, Ka tye ri na utol só em ber ölé se és 
ön gyil kos sá ga elôtt pe dig em be rek tá vo lod nak el 
mindin kább a fel vé te le ken. E moz gó ké pek be töl -
tik a moz du lat lan szín pa dot, s felold ják an nak 
konk rét sá gát, így tá vo lít va el vég képp a „ki bi csak -

lott” rea li tás szint jé rôl. Az elôadás azon ban meg -
döb ben tôen tisz ta és reá lis kép pel zá rul: a fal 
felemel ke dé se után szür ke ron gyok ba öl tö zött em -
be rek hosszú so ra ván szo rog be a hát tér fél ho má -
lyá ba, majd las san le te lep szik az elô tér vi lá gos sá -
gá ban. A moz du lat la nul fek vô de por tál tak kö zött 
ját szó dik le az el ha gyott Ka tye ri na, Szer gej és az új 
sze re tô, Szo nyetka (Lju bov Szo ko lo va) je le ne te, 
amely a két nô ha lá lá val zá rul. A zá ró kó rus alatt – 
amely a me ne te lés vég te len sé gét, az ôrök szív te len -
sé gét pa na szol ja – a fe gyen cek már kis cso por tok -
ba ren de zôd ve, az átélt tra gé dia után egy mást 
átölel ve in dul nak to vább Szi bé riá ba, a ha tal mas tér 
kö ze pén pe dig csak két ka bát és a tér dep lô Szer gej 
ma rad. Muss bach ren de zé sé ben te hát az utol só az 
egyet len olyan (éles) kép, amely nek va ló sze rû sé gét 
– a vi de ó be ját szá stól el te kint ve – nemigen „za var -
ja” sem mi: e fe lôl te kint ve a töb bi kép in kább Ka -
tye ri ná nak a ha lál elôt ti vagy Szer gej nek az asszony 
ha lá la utáni „za va ros” em lé kei ként, azok ki ve tü lé -
se ként ér tel mez he tô. Az elôadás te hát nem idé zi 
meg a cá ri Oroszor szá got, nem te remt tör té nel mi 
vagy zsá ner ké pe ket – jól le het Sosz ta ko vics az orosz 
nôk hely ze tét kü lön bö zô ko rok ban be mu ta tó tri -
ló gia el sô da rab já nak szán ta a mû vét, a foly ta tá sa 
azon ban nem ké szült el –, és nem is pró bál ja a fô -
sze rep lôk cse le ke de tei nek mo ti vá cióit fel tár ni. Ehe -
lyett lel ki ál la po to kat transz for mál olyan szín pa di 
ví ziók ká, ame lyek alap tó nu suk okán a ki lá tás ta lan -
ság im po záns tab ló ké pé vé áll nak össze.  

A Sosz ta ko vics-o pe ra elôadá sá nál ve gye sebb fo -
gad ta tás ban ré sze sült az Ari ad ne auf Na xos, még ha 
a vi lág hí rû éne ke sek tel je sít mé nye két ség be von ha -
tat lan si kert ara tott is a kö zön ség kö ré ben. Jos si 
Wie ler és Ser gio Mo ra bi to ren de zé se ugyanis el -
moz dít ja az ope ra ese mé nyei nek tér-i dô koor di ná -
táit, to váb bá a mû szín re vi te li tra dí ció já hoz ké pest 
komp le xebb szín pa di ér tel me zé sét ad ja a tör té né -
sek, il let ve a fi gu rák egy ré szé nek. Nem vá laszt ja 
el az „elô já ték” és az „ope ra” hely szí nét: nem kü lö -
ní ti el a (lib ret tó ke re tein be lü li) „va ló sá got” és „fik -
ciót”, hi szen mind ket tôt ugyanab ban a tér ben ját -
szat ja. An na Vie brock dísz le te az elôadás hely szí -
nét idé zi, hi szen a Gro ßes Fests piel haus hall ját építi 
új ra a szín pa don: a lát vány va ló já ban Cle mens 
Holz  mei ster 1960-ban el ké szült al ko tá sá nak tü kör -
ké pe. Az elô já ték te hát az elô csar nok ban kez dô -
dik, ma gas, fe hér fa lak kal és sö tét bar na aj tók kal 
ha tá rolt, arany ke re tes üveg vit ri nek kel és fej szob -
rok kal ta golt tér ben, aho vá bal ra lép csô sor ve zet 
fel, s in nen nyí lik a szín ház te rem be ve ze tô szár nyas 
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aj tó is. Az ope ra ké sôbb ugyanitt foly ta tó dik, jól -
le het ap ró vál to zá sok fi gyel he tôk meg a dísz le ten 
(a hát tér ben ál ló vit ri nek rôl pél dául le ke rül tek a 
bank kár tya jel zé sek), a ko ráb ban üres tér ben pe -
dig négy ke rek fa asz tal áll, kö rü löt tük négy-négy 
fa kar fás fo tel lel. A dísz let te hát konk rét, a né zôk 
ál tal is mert he lyet mu tat, még pe dig an nak a szín -
ház nak a ké pét, ahol épp tar tóz kod nak, az idô pe -
dig a je len, sôt a per cek mú lá sa nyo mon is kö vet -
he tô a bal olda li fal rész re fel füg gesz tett (elôbb di -
gi tá lis, késôbb ana lóg) órán. Az elôadás ily mó don 
nem tá vo lít ja el tér ben és idô ben a tör té né se ket – 
nem kel ti a 18. szá zad vé gi Bécs, majd a mi ti kus 
múlt il lú zió ját, ha nem sa ját kon tex tu sát te szi lát -
ha tó vá a szín pa don: az „itt” és „most” rep re zen tá -
ció ját nyújt ja. Egy be mos sa a va ló sat és a fik tí vet, 
pon to sab ban a va lós ban gyö ke re zô, ab ból konst -
ruált, de at tól el vá laszt ha tat lan egész nek mu tat ja a 
fik tí vet, ugyanak kor nem ál lít ja a va ló ság „to ta li tá -
sát”, hi szen a rea li tás rep re zen tá lá sá ra vál lal ko zik: 
an nak il lú zió ját te rem ti meg.  

Az elô já ték sze rep lôi – az el sô tak tu sok köz ben 
már a szín pa don a Büh nét (egy mai oszt rák szín -
házi ma ga zint) la poz ga tó Ud var mes ter (And ré 
Jung) ki vé te lé vel – mind be ta szít tat nak a tér be, ahol 
egy ku pac bô rönd áll: lát ha tat lan ke zek lö kik be a 
be kö tött sze mû em be re ket, akik so káig tántorog -
nak, ta po ga tóz nak a le ve gô ben. A sze rep lôk, mi -
után le ve szik a szem kö tôt, a szín ház ba ve tett ség 
hely ze tét élik át (éppúgy, mint mi, né zôk): az 
elôadás ra va ló ké szü lô dést, a kis sé unott vagy iz -
ga tott vá ra ko zást, majd ma gát az elôadást. A szín -
ház ból nem le het ki jut ni, min den ki a hely zet ural -
ma alatt áll: a Ma jor Do mo be je len té se után hiá ba 
sza lad el poggyá szai val a Te nor (Jon Vil lars) és a 
Pri ma don na (De bo rah Po las ki), nem so ká ra mind -
ket ten meg szé gye nül ten kul log nak vissza tár saik 
kö zé. Pusz tán az Ud var mes ter és az (ezút tal fe ke -
te bôr kesz tyûs, nap szem üve ges, fül hall ga tós biz -
ton sá gi ôr ré átala kult) La káj (Frie de mann Röh lig) 
urai a hely zet nek: egye dül ne kik van be já rá suk a 
há tul ról nyí ló, PRIVAT felira tú aj tó mö gé – amely -
nek ki lin csét hiá ba rán gat ja a Pri ma don na –, s ôk 
gar dí roz zák, meg le he tô sen le ke ze lôen, a sze rep lô -
ket. Az omi nó zus aj tó mö göt ti szfé ra a so ha meg 
nem je le nô „gnä di ger Herr”, az irá nyí tó, avagy a 
ren de zô tar tóz ko dá si he lye, ugyanak kor vi szont 
Bac chu sé is: a Kom po nis ta (Su san Gra ham) az ajtó 
fe lé mu to gat, ami kor az is ten rôl éne kel, aki ké sôbb 
va ló ban on nan ér ke zik, s ar ra is tá vo zik. A sze rep -
lôk té to va sá ga jó részt ab ból szár ma zik, hogy az ajtó 

mö gött „la ko zó” sze mély nem je le nik meg, aki vi -
szont elô lép mö gü le, csak fél reér té se ket idéz elô: a 
bi zony ta lan ság az elôadás ban elosz lat ha tat lan nak 
tû nik. Ezt fo koz za a két szí nész trupp össze fér he -
tet len sé ge is, amely fô ként ugyanazon tény, az elô -
adás (a szín ház) megíté lé sé nek kü lön bö zô sé gé bôl 
fa kad. A Kom po nis ta kö re, il let ve Zer bi net ta és tár -
sai az elit és po pu lá ris mû vé szet(fel fo gás) kü lönb -
sé gét te szik lát ha tó vá, a kü lönb ség azon ban – a ko -
moly(ko dó) és le zser(ke dô) – at ti tûd kér dé sé nek 
tû nik, hi szen a két cso port meg je le né sé ben nincs 
lé nye ges kü lönb ség. Zer bi net ta (a rend kí vü li szín -
vo na lú elôadás ból szí né szi és éne ke si tel je sít mé -
nyé vel mégis ki ma gas ló Na ta lie Des say) tû sar kú 
csiz mát, csil lo gó, ró zsa szín ru hát és bor dó nap -
szem üve get vi sel, négy imá dó ja pe dig sza kadt far -
mert, bôr ka bá tot és wes tern csiz mát. (Brig hel la 
mell ka sán az „I am the truth” felirat is tisz tán olvas -
 ha tó.) A Pri ma don na na rancs sár ga szok nyá ja, ha -
son  ló szí nû blú za és szan dál ja, il let ve a Te nor ró -
zsa szín nad rág ja és fe hér za kó ja leg fel jebb csak ál -
la gát te kint ve kü lön bö zik az elôb biek öl tö zé ké tôl, 
va ló já ban ugyanolyan ki rí vó és íz lés te len. Amíg 
azon ban Zer bi net ta és kom pá niá já nak vi sel ke dé se 
is ki rí vó, ad dig a má sik csa pat tag jai (így a há rom 
éne kes nô is) in kább fé lénk, ide ges. A ko mé diá sok 
fel sza ba dult sá ga – Zer bi net ta pél dául vi gyo rog va 
fi gye li a kény sze re det ten átöl tö zô éne kes nô ket, 
nyíl tan enye leg a kí sé rôi vel, ne vet ve ta pos sa össze 
a Kom po nis ta par ti tú rá ját – szá mos össze tû zés for -
rá sa lesz, ám a fe szült ség csak köz vet le nül az elô -
já ték vé gén rob ban ki iga zán. A ter ve zett ope ra seria 
és ope ra buf fa szí né szei egy más sal szem ben áll nak, 
ha ra go san megin dul nak egy más fe lé, a Pri ma donna 
ki ve szi Zer bi net ta egyik imá dó já nak ke zé bôl a szin -
te ti zá tort, és a nô elôtt föld höz vág ja, míg bal ol -
dalt a Ze ne ta nár (John Brö che ler) szív ro ha mot kap, 
és meg hal, jobb ol dalt pe dig a Ma jor Do mo a vit -
rin ben áll va fi gye li a per pat vart.  

Az ope ra (itt a má so dik rész) elôadá sá ban a két 
cso port egy mást eluta sí tó vi sel ke dé se nem mó do -
sul az elôbb lá tot tak hoz ké pest, sôt a ko mé diá sok 
meg je le ní té se sem igen vál to zik, el te kint ve Zer bi -
net ta zöld, mû bôr mi ni szok nyá já tól és uj jat lan, fe -
ke te blú zá tól. A töb biek – Ariad né, Bac chus és a 
nim fák – azon ban je len tôs átala ku lá son men nek 
ke resz tül, ami vi szont még sem kü lö ní ti el ôket a 
ko ráb ban fel tá ru ló, és az ôket most is kö rül ve vô 
szín pa di vi lág tól. Na jad, Dry ad és Echo (Dia na 
Dam rau, Ali ce Coo te, Mar ti na Jan ko vá), a szô ke, 
bar na és fe ke te pa ró kát vi se lô éne kes nôk pél dául 



88

li lás kö peny ben, gu mi kesz tyû ben evô esz kö zö ket 
tisz to gat va éne kel nek a leg hát só asz tal nál, las sú, 
kis sé meg fá radt moz du la taik ré vén pe dig ta ka rí tó -
nôk re em lé kez tet nek. Hol rész vét tel jes, hol anyás -
ko dó vi sel ke dést imi tál va ôk azo no sul nak új ra és 
új ra (min dig csak tá vol ról) Ariad né val, aki fe ke te 
ka bát ban az elül sô asz tal nál ol vas gat va, uj já val 
whis kyt ka var gat va legin kább egy szap pan ope ra 
hôs nô jé nek tû nik. Ariad né a köny vet idézve énekel 
ar ról a „To ten reich”-ról, ahon nan Her mész ér ke -
zé sét vár ja, s aki vel a ké sôbb ér ke zô Bacchust majd 
össze té vesz ti. Ön kén tes el szi ge telt sé gé ben ru ti no -
san hú zó dik el a sö rét iszo gat va felé ten dá ló Harle -
kin (Rus sel Braun) elôl, aki nek vá gyát Zer bi net ta 
hisz té ri kus gesz tu sai sem tud ják el foj ta ni. Egye dül 
Zer bi net ta ke rül kö zel hoz zá, ám ô is csak ad dig, 
amíg fel tár ja szün te len csa lá sait-csa ló dá sait a Thé -
szeusz ál tal el ha gyott nô nek. Az elôadás ban ugyanis 
Zer bi net ta nem vi dám ko kott ként, ha nem pros ti -
tuált ként je le nik meg, aki (anya gi lag és ér zel mi leg 
is) tel jes ség gel ki szol gál ta tott az „imá dói nak” – a 
ki hí vó vi sel ke dé se mö göt ti ma gány fel fe dé sé nek 
pil la na tait ezért is erô sí ti fel kü lö nö sen a ren de zés. 
El sô ôszin te meg nyi lat ko zá sa („Ich schei ne munter 
und bin doch trau rig, gel te für ge sel lig und bin 
doch so ein sam”) a Kom po nis tá nak szól, köz vet le -
nül egy csók után. Zer bi net ta vá rat lan moz du la ta 
és ki je len té se a Dessay ál tal for mált fi gu ra ket tôs -
sé gét en ge di lát tat ni, ám a má mor és a jó zan ság 
egyaránt gyor san el is mú lik ná la, hi szen kis vártatva 
már az zal a te rep ru hás fér fi val tá vo zik ké zen fogva, 
aki az elô já ték alatt vé gig dur ván ölel get te. Az ope -
rá ban vi szont Ariad né nak szól erôs ki fa ka dá sa, akit 
kez det ben un tat, ide ge sít az asz ta lá ra fel tett láb bal 
kolo ra tú rá zó Zer bi net ta, mély val lo má sa, sí rá sa 
azon  ban egy re na gyobb rész vé tet kelt ben ne: italt 
tölt ne ki, és átöle li. A két nô rö vid „egy más ra ta lá -
lá sa” – miu tán Ariad né átér zi Zer bi net ta hely ze tét, 
ô is fel te szi lá bát az asz tal ra, és együtt isz nak – azon -
ban sú lyos kö vet kez ményt von ma ga után: Har le -
kin a ha já nál fog va ki rán gat ja a fo tel bôl az ital ha -
tá sá ra egy re vul gá ri sab bá váló Zer bi net tát. A durva 
bün te tés egy ben az Ariad né elôtt sta tuált pél da is: 
a négy fér fi meg fog dos sa a nôt, majd Har le kin le -
fog ja, há rom tár sa pe dig (a Har le kin nek adott pénz 
el le né ben) le rán gat ja a csiz má ját, a blú zát és a bu -
gyi ját, hogy a ru ha da ra bok kal ké je leg hes sen. Zerbi -
net ta te hát itt öröm lány, akit ugyan Har le kin futtat, 
de min den kié, mert bár ki erô sza kos kod hat ve le.  

Az ope ra vé gén egy újabb rö vid egy más ra ta lá -
lás tör té nik szo kat lan hét köz na pi ság gal meg je le nít -

ve: a pi ros, rö vid uj jú in get, zöld nad rá got és edzô -
ci pôt vi se lô Bac chus vo na kod va, de ki hasz nál ja 
Ariad né fel tá rul ko zá sát, majd to vábbáll. A for má -
lis üd vöz lés (kéz fo gás) után a fér fi és a nô a kö -
zépsô asz tal nál egy más sal szem ben ül ve „be szél -
getnek”, s Ariad né a köny vet mu tat va bi zony gat ja 
Bacchus nak, hogy ki is ô (pon to sab ban ki nek hi -
szi ôt) va ló já ban, a fér fi pe dig a köny vet ol vas va 
kez di va rázs ló nak néz ni Ariad nét. A fél reér tés ré -
vén meg va ló sult bol dog ság pil la na tai ban a fo te lek 
hát tám láit do bál ják, majd va dul csó ko lóz nak, amit 
a há rom nô epe ked ve, Zer bi net ta pe dig csüg ged -
ten fi gyel. Az „át vál to zás” moz za na ta után az elôbb 
még té to va Bac chus el kö szön, fe jé re te szi a Zer bi -
net ta ál tal el do bott ko szo rút, s dél ce gen ki vo nul a 
hát só aj tón – amer re egyéb ként Zer bi net ta is tá vo -
zott –, Ariad né pe dig ka bát ját fel vé ve bal ra hagy ja 
el a színt. Az ope ra mi ti kus di men zióit tel je sen eli -
mi ná ló elôadá sá val a ren de zés egy hang sú lyo zot -
tan je len be li szín há zi (krí zis)hely zet ben meg szü le -
tô egy es tés ka land nak – hi szen az ope ra vé gé re las -
san le megy a nap, amit a kí vül rôl be szû rô dô sár -
gás fénye ket fel vál tó fe hér fé nyek je lez nek – lát tat ja 
Richard Strauss ze ne drá má já nak tör té né seit, 
leemel  ve azo kat a mai min den na pok szint jé re. 
Chris toph von Doh ná nyi vissza fo gott ze nei irá nyí -
tá sa mel lett így ad ja Wie ler és Mo ra bi to ren de zé se 
az Ari ad ne auf Na xos ko ránt sem erô sza kos, in kább 
poé ti kus új raér tel me zé sét. 

A fo gad ta tás szem pont já ból a leg prob le ma ti ku -
sabb elôadás, ame lyet es té rôl es té re a kö zön ség egy 
ré szé nek fú jo zá sa, be kia bá lá sa kí sért, sôt eu ró pai 
vissz han got ki vál tó bot rányt kel tett, Hans Neu en -
fels Die Fle der maus ren de zé se lett. (A da rab és a 
ren de zô pá ro sí tá sát egye sek a Salz burg el le ni utolsó 
tá ma dás nak ér té kel ték a tá vo zó Mor tier ré szé rôl.) 
A Szik la lo var da óriá si te ré ben ját szott pro duk ció 
ugyanis az oszt rák nem ze ti iden ti tás egyik meg nyi -
lat ko zá sa ként szá mon tar tott ope ret tet a kol lek tív 
em lé ke zet pro vo ká ció já vá ala kí tot ta, az elôadás mó -
dot pe dig meg fosz tot ta mindat tól a nosz tal gi kus -
ság tól és fel hôt len ség tôl, amely má ra vég ze te sen 
hoz zá ta pad ni lát szik Jo hann Strauss mû vé nek szín -
re vi te lé hez. A ren de zés vol ta képp ab ból az elô fel -
te vés bôl in dul ki, hogy a tör té né se ket ki vál tó ok, 
azaz a bosszú (amely éppoly vak, mint a de ne vér) 
egy olyan, tíz éve megesett, igen csak ba ga tell his -
tó riá ra adott ko losszá lis reak ció, ame lyet Fal ke va -
ló já ban sa ját kielé gü let len sé gé nek és si ker te len sé -
gé nek oka ként ér tel mez. Fruszt rá cióiért te hát 
Eisen steint te szi fe le lôs sé, az elég té tel pe dig Ei sen -
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stein éle té nek tel jes tönk re té te lét von ja ma ga után. 
A ren de zés te hát „ko mo lyan ve szi” az ope rett elô -
tör té ne tét, s en nek meg fe le lô „mély ség ben” je le níti 
meg (ír ja át) an nak kö vet kez mé nyeit. To váb bá az 
el sô vi lág há bo rú kon tex tu sá ban he lye zi el az ese -
mé nye ket, még pe dig ama elô fel te vés alap ján, hogy 
– amint a mû sor fü zet ben Yvon ne Ge bau er, a pro -
duk  ció dra ma turg ja meg fo gal maz za – Jo hann 
Strauss- szal kez dô dik az Oszt rák-Ma gyar Mo nar -
chia ha lál tán ca, amely az el sô vi lág égés sel és a Habs -
burg-ház 1918-as bu ká sá val ér vé get. Az elôtör  té -
net kü lön le ges je len tô sé gét a nyi tány alat ti szín padi 
pan to mim be tét ar ti ku lál ja, amely so rán egy szé les 
szár nyú pil lan gó (ter me tes ágyék kö tôt vi se lô, fél -
mez te len fér fi) és egy hosszú or rú de nevér ba lettje 
lát ha tó. A su dár és ma ga biz tos pil lan gó val szemben 
a de ne vér eset len, cset lô-bot ló fi gu ra, aki ál lan dóan 
el te rül a föl dön, s akit a nôk – no ha nya lo gat ják, 
és lá buk kö zé ve szik a sze xuá lis al lú zió kat kel tô or -
rát – a part ne reik kel együtt ala po san meg lec kéz -
tet nek és ki ne vet nek. A Fal ke és Ei sen stein fur csa 
ka land já nak „el foj tott” fel hang jait is vi zua li zá ló elô -
já té kon túl a há bo rús kon tex tust a lö vé sek és bom -
ba rob ba ná sok hang jai, az egyen ru hás ka to nák gya -
ko ri fel tû né se és a tér „ron csolt sá ga” jel zik.  

A Rein hard von der Than nen ter vez te, a je le ne -
tek alatt nem vál to zó szín pad kép ben ugyanis tö re -
dé kes pá holy sor lát ha tó a Szik la lo var da (egy kor a 
lo vas já té kok pá ho lyai ként szol gá ló) be mé lye dé sei 
elôtt, a szá mos ki tü rem ke dô rész bôl ál ló (fel szag -
ga tott) pad lón pe dig egy ló te tem, há rom hasz ná la -
ton kí vül he lye zett hin tó, va la mint egy ká posz ta -
me zô ta lál ha tó. A tér te hát rend re a né zôk tu da tába 
idé zi az „adott” szín pa di vi szo nyok le rom bo lá sá -
nak té nyét, a há bo rút, egy haj dan volt vi lág vég le -
ges el mú lá sát és a bor nírt sá got. E me ta fo ri kus dísz -
let ben olyan ese mé nyek zaj la nak, ame lyek a dra -
ma ti kus tör té né se ket imp li cit vagy egé szen exp li -
cit mó don meg ha tá ro zó szo ciá lis vi szo nyo kat, a 
bru ta li tást és a sze xua li tást erô sí tik fel. A lib ret tó 
át dol go zá sá val több olyan rész let is be ke rült a dia -
ló gu sok ba, ame lyek az úr-szol ga vi szonyt (a cse lé -
dek ki szol gál ta tott sá gát) hang sú lyoz zák, s ame lyek 
fo lya ma to san „hely re te szik” Adél, a szo ba lány „ar -
cát lan” vi sel ke dé sét. (Ami kor Adél fel fe di ki lé tét 
Frank elôtt, a fegy ház igaz ga tó fel há bo rod va és un -
do rod va kér de zi a lány tól, hogy hagy hat ta, hogy 
ke zet csó kol jon ne ki. A lány per sze a fér fi em lé ke -
ze té be idé zi, hogy az es té lyen szá jon is csó kol ta, 
ám Frank sze rint az tel je sen más.) Az Ei sen stein ál -
tal ho za tott, de el ma radt kö zös va cso rát Ro sa lin de 

az elé je tán tor gó sze gé nyek kö zött oszt ja szét, akik 
mo hón ka na laz zák az urak fe les le ges sé vált éte lét. 
Az Or lofs ky bál ján kis pol gá ri öl tö zék ben meg je le -
nô ven dé gek a va cso rát ma gasz ta ló kó ru suk („Ein 
So u per uns heu te winkt, / Wie noch gar keins da -
ge we sen”) után, szét tár ják a ka bát ju kat, és a hasu -
kat fog va, kín lód va el vo nul nak. A par ti ké pét az 
éh ség prob lé má ja el len pon toz za, az új ra és új ra fel -
tû nô „mun kás kó rus” pe dig – amely a par tin sor ra 
kap kod ja be a tab let tá kat, vé gül ká bí tó sze res ön -
kí vü let ben tel je sen ki dôl – fo lya ma tos részt ve vô je 
lesz a tá vol ról sem ki fi no mult, in kább or de ná ré 
mu lat ság nak. A bált ugyanis az a dur va ság, a „ki 
hogy sze re ti” el vé bôl kö vet ke zô anar chia jel lem zi, 
ame lyet a mun kás ság nak szo kás tu laj do ní ta ni, s e 
tényt még in kább kieme li, a tár sa dal mi kü lönb sé -
ge ket pe dig (e vo nat ko zás ban) „el mos sa” a mun -
ká sok je len lé te.  

Az erô szak prob lé má ját el sô ként az a hang szó -
rók ból hall ha tó ki je len tés ve ti fel, amely Ei sen stein 
(a kö vér, szem üve ges, szür ke térd nad rá got vi se lô 
Chri stoph Hom ber ger) bör tön bün te té sé nek oká -
ról tá jé koz tat: a fér fi lo vag ló os to rá val több ször is 
megütött, és kom mu nis tá nak ne ve zett egy hi va tal -
no kot. Nem so ká ra a fe hér bot tal tá moly gó (te hát 
va ló ban vak) Dr. Blind (Franz Sup per) meg ve re té -
sét lát juk: az ügy vé det há rom hu li gán in té zi el, 
akik nek elég nek bi zo nyul, hogy a fér fi vak, ha már 
se zsi dó nak, se kom mu nis tá nak nem vall ja ma gát. 
Vé gül Blin det Ei sen stein skal pol ja meg, hogy ön -
ma gát az ügy véd nek ál cáz has sa; fo gya té kos sá ga 
miatt így lesz a fér fi az elôadás „leg tra gi ku sabb” sze -
rep lô je. A ve re ke dés a bá li je le net be be tol dott pol -
ká ban (Un ter Don ner und Blitz) is meg je le nik: a rasz -
ta fri zu rás, po ca kos, ócs ka há zi kön töst vi se lô Or -
lofs ky (aki nek sze re pét ezút tal nem mez zo szop rán, 
ha nem Da vid Moss ének li) és ven dé gei „gla diá tor -
já ték ban” gyö nyör köd nek, amely nek so rán a hat 
tán cos pad ló ra fek te ti egy mást. A bru ta li tás a bálon 
ha tal ma so dik el iga zán, ami kor Or lofs ky – a leg -
mé lyebb re gisz ter bôl ál lan dóan kap pan hang ba vált -
va elôadott – kup lé ja után a mun kás kó rus kö ve ket 
do bál a hát tér be, és üveg csö röm pö lés hang ja hal -
lat szik. (A tett per sze lo gi kus meg hosszab bí tá sa a 
ref rén – „Cha cun à son go!t!” – szin te anar chiá ra 
fel szó lí tó jel le gé nek.) De be to lak szik az elôadás fi -
ná lé já ba is, ahol Adél (Ma lin Har te li us) té pett ru -
há ban, vé re sen éne kel, ál la po tát pe dig nem ne héz 
ok-o ko za ti össze füg gés be hoz ni ko ráb ban el hang -
zott (utol só) kup lé já val, amely köz ben sa ját ágyé -
ku kat fog do só fér fiak a lá bát nya lo gat ták, il let ve 
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ön ma gu kat si mo gat ták. A kí mé let len ség a fe le lôs -
ség kér dé sét is imp li kál ja, így pél dául Adél ka ca gó 
da lá nál, ami kor is egy bôr ka bá tos fér fi össze kö tö -
zött bô rön döt hoz, amely bôl vé res nôi láb és fej lóg 
ki; en nek, il let ve a fe lé mu to ga tott vér fol tos új ságok 
lát vá nyá tól azon ban Ei sen stein un do rod va el fordul. 
Ez zel ál lít ha tó pár hu zam ba a Ro sa lin de (Elz bie ta 
Szmyt ka) csár dá sa köz ben zaj ló né ma já ték: az ének 
hang jai ra fá rad tan, de bol do gan nyúj tóz ko dó ka -
to na pus ká ját Ei sen stein el ve szi, és le lö vi a fér fit. 
Ezután (mint aki „ma gán kí vül” cse le ke dett) meg -
döb be nés sel és fé le lem mel szem lé li a holt tes tet, 
vélet  le nül be le te nye rel an nak vé ré be, a ke zét pe -
dig egy pezs gô tar tó ba mos sa. E két kép vol ta képp 
Eisen  steint, az ar ro gáns, de gyá va bur zsoát te szi fe -
le lôssé az öl dök lé sért: a ka to nák, a nôk el pusz tí tá -
sáért. A fe le lôt len ség le lep le zé sét cé loz za az ope -
rett be beik ta tott két új sze rep lô – Ei sen stein és Ro -
sa linde gye re kei – ön ál ló, az egész elôadá son át íve -
lô tra gé diá já nak meg mu ta tá sa is. Az éhes Gertrud 
(Ker stin Sla wek) és Heinz (Da niel Eber le) már az 
elôadás ele jén va dul sza lad gál nak a sze re tô jé re váró 
any juk kö rül, majd ebéd jük he lyett az asz tal alól 
kény te le nek vé gig néz ni ap juk ôr jön gé sét (a rá ki -
sza bott bün te tés sú lyos bí tá sa miatt): azt, aho gyan 
Ei sen stein tönk re te szi a já té kai kat. A bá li je le net -
be háló ru há ban be sza lad va, térd re bo rul va kö nyö -
rög nek szü leik nek – akik épp fran cia már ki nak és 
ma gyar gróf nô nek ál cáz zák ma gu kat, s a férj ugyan 
nem is me ri fel a fe le sé gét, a gye re keik azon ban 
mind ket tô jü ket könnye dén azo no sít ják –, de azok 
el za var ják ôket. A bál csúcs pont ján meg kö töz ve, 
fogaik kö zé szo rí tott vö rös ró zsá val lép nek elô, 
hogy az or giá vá fa ju ló es té lyen, a ha zu gok és lé hák 
nagy össze csó ko ló zá sa kö ze pet te egy más nak örök 
hû sé get fo ga dó, meny asszo nyi fá tyolt öl tött Ei sen -
steint és ba ba ko csit to lo ga tó Fran kot (Da le Duesing) 
kö szönt sék. Az elôadás vé gén az tán re vol ver rel ér -
kez nek a szín re, a fiú le lö vi a lányt, majd ön gyil -
kosságot kö vet el; a holt tes tü ket ko por só ba rak ják, 
ki vi szik, ám a szü lôk még ek kor sem ve szik ész re, 
mi történt ve lük. A gye re kek ön ál ló „sor sa” a gon -
dat lan ság vád ját von ja Ei sen stein re és Ro sa lin dé ra, 
akik saját sze rel mi ügyei ken kí vül sem mi vel nem 
tö rôd nek.  

Az elôadás ban szo kat la nul erôs hang súlyt kap a 
– he ves reak ciók ból ítél ve a né zô ket legin kább ir -
ri tá ló – sze xua li tás prob lé má ja is, amely egyéb ként 
„lo gi ku san” kö vet ke zik a há zas ság tö rés re irá nyu ló 
dra ma ti kus tör té né sek bôl is. Az ero ti kus vá gyak 
csil la pí tá sá nak ama igé nyé bôl, amely re (az ezút tal 

ma ta dor ként tet szel gô) Alf réd nak (Mat thi as Klink) 
az ope ret tet nyi tó da la szin te fel szó lít: „Tä ub chen, 
das entflat tert ist, / Stil le mein Ver lan gen, / Tä ub -
chen, das ich oft ge küßt, / Laß dich wie der fan -
gen!”. A lib ret tó átírá sa ezért te lí ti sze xuá lis al lú -
ziók tö me gé vel a pár be szé de ket – pél dául Ei sen -
stein olyan el szó lá sá val, mint „ich mas kier te mich” 
he lyett „ich ma stur bier te”, vagy a „ste hen” ige gya -
ko ri kieme lé sé vel Alf réd mon da tai ban –, s ezért 
lep le zi le férj és fe le ség pro misz kui tás ra va ló haj la -
mát. Az örö kös szél sü ví tés hang já ra foly ton össze -
rez ze nô, di der gô Ro se lin dét csak a te nor tud ja át -
me le gí te ni: a han gok per verz sze rel me sé vé vá ló nô 
még azt sem bán ja, ha Alf réd egy „Ho hes A” ré vén 
komp ro mit tál ja. Ei sen stein pe dig azon nal haj lik (a 
hosszú or rú, két ol dalt felál ló ha jú, s ki né ze té ben 
de ne vért idé zô) Fal ke (Olaf Bär) csá bí tá sá ra, aki 
vol ta képp ku ruc kod ni hív ja a fér fit. Duett jük köz -
ben meg is je len nek azok a „ba lett pat ká nyok”, akik -
kel Fal ke meg fer tô zi Ei sen stein fan tá ziá ját, s obsz -
cén mó don (a pá ho lyok szé lén lo va gol va, az osz -
lo pok hoz dör gö lôz ve) kel le tik ma gu kat a két fér fi 
elôtt. A dal alatt Gert rúd ra is fá tyolt bo rí ta nak, és 
a fel her gelt Ei sen stein még a lá nyát is va dul meg -
fog dos sa, majd az elájult lá nyon fek ve báty ja gya -
ko rol ja a pár zó moz du la to kat. A vér fer tô zés ak tu -
sá nak pil la nat nyi megidé zé se per sze an nak vé gig -
gon do lá sá ra kész tet, hogy ha a ne jét meg csal ni ké -
szü lô fér fi a fe le sé gén kí vül bár ki vel, ak kor el vi leg 
a lá nyá val is haj lan dó (le het) sze xuá lis kap cso la tot 
lé te sí te ni. A du haj kod ni in du ló két ba rát je le ne te, 
il let ve Ro sa lin de és Alf réd meg za vart légy ott ja után, 
épp a fi nom ko dó dia ló gu sok ál tal el lep le zett er -
kölcs te len ség tom bo ló ké pét ad ja az a „blasz fém” 
csa pat, amely nek fé lig mez te len, fé lig püs pö ki, ka -
to nai és apá ca ru hát vi se lô tag jai (mint egy S/M or -
gia részt ve vôi) ön fe ledt, kö zö sü lés be haj ló tánc ba 
kez de nek az el sô fel vo nást zá ró ter cett alatt. Az 
elôadás per sze a csá bí tást és el csá bu lást már-már 
me cha ni kus nak mu tat ja: e dol gok ugyanúgy mû -
köd nek, mint Ei sen stein órá ja, ame lyet a fér fi gé -
pie sen elô húz, ha a ké jel gés le he tô sé ge adott nak 
tû nik. A Ro se lin dé vel éne kelt duett köz ben Ei sen -
stein hosszan szá mol ja az óra üté seit, s ugyanolyan 
rit mus ban, vá lo ga tás nél kül hág ja az elé be ke rü lô 
nô  ket és fér fia kat. A ru tin sze rû fri vo li tás ké pei szin -
tén a ne mi vá gyak és azok kiélé sé nek vég le tes formáit 
mu tat ják meg nem kis sze mér met len ség gel: a drá -
má nak azt a di men zió ját tár ják fel, amely a tör té -
né sek moz ga tó ere jét je len ti, ame lyet azon ban az 
ope rettját szás tra dí ció ja sze mér me sen el lep lez.  
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A tár sa dal mi fe szült sé gek, az ag resszió és a szexuá -
 lis mo ti vá ciók ext rém kieme lé sé vel Neu en fels ren -
de zé se egy gyó gyít ha tat la nul neu ro ti kus szín pa di 
vi lá got konst ruál, amely nek fô alak já vá a ká bí tó -
sze res dep resszió ban szen ve dô, ro ha mok kal küsz -
kö dô Or lofs ky vá lik, aki nek ide ges ki fa ka dá sa a 
má so dik fel vo nás fi ná lé ja elôtt fél be is sza kít ja az 
elôadást. A dra ma tur giai lag igen erôs vá gás után, a 
má so dik rész ele jén Frosch kér el né zést a né zôk tôl 
a her ceg ki me rült ideg ze te miatt, majd kons ta tál -
ja, hogy mind annyian az ideg összeom lás szé lén ál -
lunk. A fe ke te, ké sôbb (bé ka)zöld frakk ban meg -
je le nô Frosch sze re pét az elôadás lé nye ge sen ki bô -
ví ti, s az ezút tal nô (Eli sa beth Tris se na ar) ál tal ját -
szott fog lárt kon fe ran szié vá avat ja. A ko mi ku si 
zic cer sze rep bôl itt szin te kí vül ál ló fi gu ra lesz, aki 
a lib ret tó is mert os to ba sá gai he lyett po li ti kai fel -
han gok kal ter hes zagy va sá go kat kiabál („Al le Müt -
ter sind in ih rem tief sten Her zen Wie ne rin nen. 
Denkt an die Ja pa ne rin nen. Je de ech te Ja pa ne rin 
ist ei ne ech te Wie ne rin. Denn was ist ein Gu lasch 
an de res als ein preis wer te res Su shi!”), és kí vül rôl 
reflek tál az ope rett re, amely ben ô ma ga is ép pen 
ját szik (Der Sli bo witz, den wir im mer in die ser 
Ope ret te trin ken.). Ô skan dál ja azo kat a be tol dott 
szö ve ge ket is – töb bek kö zött Gottf ried Benn, Karl 
Kraus és Hu go Ball mû vei nek rész le teit –, ame lyek 
az 1910-es évek hez kap csol ják a tör té né se ket, s az 
„ér tel met len ség” refle xió jául szol gál nak. Frosch 
meg nyi lat ko zá sai éppúgy fi gye lem fel hí vó erô vel 
bír nak, mint a szik la fal be mé lye dé sei be X alak ban 
felál lí tott fe hér és vö rös neon csö vek fel vil la ná sa, 
amely min dig a kol lek tív fe le lôt len ség ideo ló giá ját 
hir de tô – ra di ká lis vé gig gon do lá suk ál tal ek képp 
is ér tel mez he tô – da lok meg fon to lá sá ra sar kall: 
„Glück lich ist, wer ver gißt, / Was doch nicht zu 
än dern ist.”, „Cha cun a son go !t!”, „Die Ma je stät 
wird aner kannt rings im Land, / Ju belnd wird 
Cham pagner der Er ste sie ge nannt.” Ezek mel lett 
a so vi niz mus és az an ti sze mi tiz mus megidé zé se – 
mint ami kor a kó rus üvölt ve kö ve te li, hogy Ei sen -
stein és Frank csak „deutsch, deutsch, deutsch” be -
szél jen; el játsszák Ar nold Schön berg Ka i ser wal tzer 

átira tát, Frosch pe dig kom men tál ja is a zsi dó ze -
ne szer zô sor sát – a fa siz mus nak el lenáll ni nem tu -
dó Auszt ria erôs bí rá la tát kí nál ják a né zôk el vá rá -
sait (va ló szí nû leg) for má ló „Ge müt lich keit” he lyett.  

Neu en fels ren de zé sé nek vé gén a spa nyol ka to -
nai uni for mis ba öl tö zött Alf réd, aki úgy néz ki, mint 
Fran co had se re gé nek egyik tiszt je, és a bô rön dök -
kel tá voz ni ké szü lô Ro sa lin de ma gá ra hagy ják a 
Fal ke bosszú ja ál tal tönk re tett, a „wer bin ich 
denn?” kér dé sé re vá laszt már vég képp nem ta lá ló 
Ei sen steint. Az új pár elé egy te tô tôl tal pig beara -
nyo zott, ma jom po fá jú, ko ro nás kis lény ug rál be, 
akit Or lofs ky mu tat fel a kö zön ség nek, s Alf réd és 
Ro sa lin de tol nak ki ba ba ko csi ban. E torz szü lött az 
elôadás egy szer re ne vet sé ges és meg döb ben tô tör -
té né sei nek vé gén a dô re ség, a Neu en fels ren dez te 
Die Fle der maus szim bó lu má vá vá lik, vég sô kig tá -
gít va a né zôk el vá rá sai nak és ta pasz ta la tai nak a 
diszk re pan ciá ját. A pro duk ció így és ezért lett a 
2001-es Salz bur ger Fests pie le leg pro vo ka tí vabb, 
ám egy ben legiz gal ma sabb elôadá sa, amely A de ne -
vér nek – mint dra ma ti kus ese mé nyek so rá nak, és 
mint nem ze ti ope rett nek egyaránt – az egész oszt -
rák kul túr po li ti ka (át)ér té ke lé sé re sar kal ló ér tel me -
zé sét kí nál ta. Gé rard Mor tier tá vo zá sá nak évé ben 
épp azt a zárt sá got és kon zer va ti viz must kér dô je -
lez te meg, amely nek fel szá mo lá sa tíz éve kez dô dött 
el Salz burg ban – mégis be fe je zés nél kül ma radt, 
mert a fesz ti vál struk tu rá lis átala kí tá sa nem va ló -
sult meg –, de amely az ün ne pi já té ko kat je len leg 
is él te tô po li ti kai-gaz da sá gi erôk at ti tûd jét meg ha -
tá roz za. Neu en fels ren de zé se a „Glück lich ist, wer 
ver gißt, / Was doch nicht zu än dern ist” té te lé nek 
ha mis sá gá ból in dul ki, s a múlt le zárt, egyér tel mû 
és vál to zat lan vol tát ta gad ja. A mo nar chia ál ta lá -
ban idea li zált vi lá gát egyé ni és kol lek tív sé rü lé sek -
kel te li vi lág nak mu tat ja: nem Auszt ria arany ko rá -
nak, ha nem a fruszt rá ció és bla mázs ko rá nak. Ezért 
legalább annyi ra szem be sít az or szág és a fesz ti vál 
tör té nel mé nek ér té ke lé sé vel, mint Karl Kraus afo -
riz má ja: „A po li ti kai bak lö vé sei ré vén Auszt riá nak 
vég re si ke rült elér nie, hogy fel fi gyel jen rá a nagy -
vi lág, s töb bé ne ke ver je össze Auszt rá liá val”. 


