
kopár hegyen boszorkányszombatja vá-
ratlanul, a baljósan komor csúcsok
nyomasztó megjelenésével kezdődhet.
Ezzel a fogással a forma szerkezetileg is,
a látvány szempontjából is két részre
tagolódik, a finálé vásárjelenete pedig
prózai reprízként elevenítheti fel a békés
falusi táj napraforgóit. Ezen kívül az
ördög szerepébe további apró játékok
kerültek, aktívabb lett a pópafi figurája, a
szerep színészi gesztusokkal bővült,
megerősödött a kórus, az első és utolsó
szín hálódíszlete teljesen elmaradt.
Vagyis, a vígopera előadásban leszűrtebb,
ugyanakkor drámai pontjain feszültebb
lett. Ám abban, amiben a legjobb volt,
nem változott. Ami a színpadon történik,
az most is pergő, és leköti a nézők
figyelmét. Noha a színháznak adottságai-
nál fogva be kell érnie az egyszerűbb és
könnyen mozgatható díszletekkel, a lát-
vány színpompás, a rendezés a kis szín-
padon, a kevés szereplővel is tud tumul-
tuózusnak ható jeleneteket komponálni.
Továbbra is a darab „lelke" a címadó
drámai jelenet, amelynek profi kivitele-
zése nemcsak hogy kisvárosi színpado-
kon, de az Állami Operaházban is meg-
állná a helyét. A felújításban ezt a részt
fekete csuklyás színészek játsszák, a ke-
zükben világító fátylakkal, pörgettyűk-
kel, gyertyákkal, egészen bábszínházi
megoldásokhoz közelítve. Az ősi baccha-
náliát idéző balettszámban, amely az év-
századok során boszorkánytánccá, sátán-
imádattá változott, a táncelemek végig
meggyőzőek, sőt impresszívek.

Kicsiny, szellemes ötletek egész rajából
építkezik az opera második felvonása is.
Szerencsés találat például, hogy a titok-
ban a pópafival légyottra készülő Hivria,
a darabhoz képest hosszú áriája alatt a
kisördög bohócos majomkodása tart
egyensúlyt, kiváló az álmából lustán tá-
pászkodó Cserevik és a meglepődött

ördögfi néma kontrasztjelenete, de talán a
legjobb az, amikor az egyébként kevés
tárggyal igen sokatmondó szobadíszlet
ablakát Hivria kitárja, és mintegy kép-
keretbe foglalva - feltűnnek a saját
árnyékuktól is riadozó kozákok népi
zsánerfejei.

Azt az élményt, amelyet az operai estén
kapunk elsősorban Kertész László-nak és
László Endrének köszönhetjük. László
Endre a színház zenei vezetője
hangszerelte a művet kamarazenekarra,
Kertész László főrendező pedig rendez-te.
De ismerve valamelyest a színház
körülményeit, azt kell mondanunk, hogy
nem is egyszerűen csak rendezte, hanem a
részbeni fordításon kívül és kamara-
színpadra alkalmazáson túl - színpadra
képzelte. Végül is magas színvonalú ren-
dezői munkája, az általa megvalósított
egészséges és helyenként sziporkázóan
szellemes látványosságok sora teszi le-
hetővé, hogy Muszorgszkij eme újonnan
is fölfedezett színpadi remeke a zenei ki-
vitelezés viszonylag szerényebb színvo-
nala mellett is kellemes élményt nyújtson.

Muszorgszkij: Egy éj a kopár hegyen (József-
városi Színház)

Raics István fordítása alapján kamaraszín-
padra alkalmazta: Csemer Géza és Kertész
László. Rendezte: Kertész László. A rendező
munkatársai: Labádi Lajos és Jankó Ágnes.
Kamarazenekarra hangszerelte: László Endre.
Díszlettervező: Sostarics Zsuzsa és Tarr Bé-
la. Jelmeztervező: Rimanóczy Yvonne. Tánc-
tervező: Barta Judit. Zenei munkatárs: Patai
Kató és Mohai Mária. Vezényel: László End-
re és Dömötör Zsuzsa.

Szereplők: Kálny Zsuzsa, Zöld Ildikó, Vaj-
da Dezső, Bihari Tóth Zsuzsa, Szabó Zol-
tán, Keresztessy Pál, Iván József, Németh
József, Bordás Dezső, Toldi Nagy Miklós,
Nagy János, Virágh Rezső, Nemes Lajos,
Szele Margit, Bognár Éva, Oláh László,
Bognár András, Bagó Gizi, Bakonyi Ilona,
Jászter Mari, Szatmáry Olga, Török Sarolta,
Sass Júlia, Kárpáti Magdolna.

BÁNYAI GÁBOR

Mozart szellemében

Az Idomeneo az Operában

Részlet Leopold Mozart fiához írott le-
veléből: „Ajánlom, hogy munkádnál ne ki-
zárólag és egyedül a muzikális közönségre,
hanem az amuzikális publikumra is gondolj.
Tudod, hogy száz tudatlan akad tíz igazi zeneértő
ellenében. Ne feledkezzél meg hát az úgynevezett
népszerűről sem, ami a hosszú fülűeket is
csiklandozza." (Salzburg, 1780. december i
i . )

Az Idomeneo szerzőjéhez intézett apai
intelem jogosultságát kétszáz év után is
bizonyította a mű mostani bemutatója körül
fellángolt vita. Részt vettek benne a maguk
sajátos lehetőségei és eszközei révén a
hosszú fülűek csakúgy, mint a kritikai
fegyverzet nélküli publikum. Az előbbiek
jórészt az elutasítás, még inkább a kétség
hangjait pedzegették. Az utóbbiak lassú, de
bizonyossággá növő folyamat során adták
le a mű és elő-adása mellett voksukat. Az
első tábor az operai hagyományokat kérte
számon. A második, leküzdve a kezdeti
meglepődést és a szokatlantól való ide-
genkedést, a korszerű zenés színház
partnerévé vált.

Opera vagy zenés színház: látszólag
egymásnak ellentmondó fogalmak. Az
utóbbi mintha fajsúlycsökkenést is je-
lentene. De a kettő szembeállítása lehet
álvita is.

Vitatkozhatunk azon, vajon szabad-c az
énekesnek, mondjuk, hanyatt fekve
énekelni recitativóját. (Hogy lehet, azt sem
az énekesek, sem a vezető kar-mester nem
vitatja.) Vagy jó-e például egy kvartett
közben nemcsak szituációba, de akcióba
hozni az előadókat? (Hogy hatásos, azt a
közönség tanúsítja.) Ezek a fel-felparázsló
viták érintik is, meg is kerülik a lényegét"
nevezetesen azt, hogy van-e mondandója,
üzenete a mai kor nézője számára az
operának mint színházi formának.

Úgy vélem, az Operaház Idomeneo-
bemutatója éppen erre a kérdésre akar
válaszolni azzal, hogy nem csupán magas
színvonalú zenei élményt nyújt, hanem
kísérletet tesz az opera mint színházi
totalitás jogainak visszaállítására. Érzésem
szerint - sikeres kísérletet.

A zenés színházban -- egy elterjedt

Muszorgszkij: Egy éj a kopár hegyen (Józsefvárosi Színház) (MTI-fotó)



közhely szerint - akkor vált a próza
zenébe, amikor a darab szövete olyan
érzelmi hőfokot ér el, mely már szét-
feszíti a próza lehetőségeit. A nagyobb
teherbírású zene, az expresszivitás így
simulna egymásba zökkenőmentesen az
akciókat és információkat hordozó pró-
zával. Ez az amúgy is sántító okfejtés az
operai zenés színház esetében végképp
tarthatatlan. Hiszen ezek szerint itt csakis
a kifejezés érzelemgazdagságáról lehet
szó, legfeljebb kevésbé vagy jobban
sikerült librettókban elmondott tör-
ténetekről - ám az információk és az
akciók szükségképpen kívül rekesztőd-
nének. És a hagyományos operajátszás
ennek a téveszmének teljességében meg is
felel. Lehetővé tesz bizonyos érzelmi
azonosulást, miközben kizárja a látvánnyal
és az akcióval megteremthető világnézeti,
társadalmi, mondjuk realista azonosságot.
Azaz kiküszöböli azt a lényeget, mely
érthetővé tenné, hogy a pódiumon,
oratorikus formában előadott, s így
zeneileg akár kifogástalan opera-
előadások mellett miért van mégis oly
nagy igény az operák színszerű előadá-
sára.

Az operának ugyanis - és nem hiszem,
hogy ezzel falrengető igazságot ismernék
föl - elidegeníthetetlen része az, amit a
színháztól kap és annak viszszaad. Hiszen
épp ez a műfaj hordozza magában szinte a
legteljesebben a totális színház eszményét.
Az operában minden eszköz együtt van
ehhez a színházhoz: akciók, szituációk,
végletes és köznapi helyzetek, mozgás,
tánc, zene, dekorativitás - és egy absztrakt,
mégis félreért-hetetlen jelrendszerrel
közölt világnézet, realitás és túlfűtöttség,
érzelem és expresszivitás.

A mozarti opera ennek a totalitás-
igénynek a jegyében született.

Amiről a zene szól

„Most pedig volna egy kérésem az abbé úrhoz.
Ilia áriáját a második felvonás második jele-
netében szeretném, ha úgy változtatná meg,
ahogy szükségem van rá. »Se il padre perdei, in
te lo ritrovo« - ez a versszak nem is lehetne jobb
! Utána azonban olyasmi következik, ami -

legalábbis áriákban - mindig
természetellenesnek tűnt előttem : tudniillik a
»félre«-éneklés. Dialógusokban az ilyesmi
egészen természetes (az ember gyorsan odavet
néhány szót félre), de áriában, ahol a szöveg
ismétlődik, rossz hatást tesz." (München,
1780. november 8.)

„ A második felvonás utolsó jelenetében a
kórusok között egy áriája vagy inkább cava

tinaféléje van Idomeneusnak. Itt jobb volna
egyszerűen csak egy recitativo, amely alatt a
kísérő hangszerek is derekasan tehetnék a
magukét. Mert ebben a jelenetben, mely az egész
operában a legszebb lesz, olyan zavar és
sürgölődés lesz a színpadon, hogy aria rosszul
hatna ezen a hegyyen. S emellett itt van a vihar
is - s az csak nem fog szünetelni Raaff úr áriája
kedvéért?'" (München, 1780. november
15.)

„Minél gyakrabban képzelem el a kvartettet
színpadon, annál hatásosabbnak tűnik előttem. S
eddig mindenkinek tetszett, aki csak a szegényes
hangzású zongorán hallotta is. A z egyetlen
Raaff az, aki úgy vélekedik, hogy nem lesz
hatása. Négyszemközt meg is mondta nekem:
»non c'e spianar la voce«, túl szűk fekvésű ...
Mintha egy kvartettben nem inkább beszélni,
mint énekelni kellene !" (München, 1780.

december 27.)

A fenti, találomra kiválasztott idézetek
Mozart Idomeneo-leveleiből nyilvánvaló-
an mutatják a zeneszerző törekvését a
valószerűségre, arra, hogy az opera egésze
ne csupán zenei autentitásában hasson.
Minden megjegyzése, zenei meg-oldása a
színpadi helyzetek reálissá tételére
irányul. A színház, a színpad tör-vényei
éppúgy befolyásolják, mint a maga
határozott zenei elképzelése.

Az Operaház előadása ebben a szel-
lemben készült. Valamennyi most követ-
kező megjegyzés tehát egyszerre érinti a
karmesteri és a rendezői munkát, mely
egyetlen pillanatra sem különül el egy-
mástól. Sőt: úgy tűnik, Fischer Iván
Mozart-értelmezése volt az egyetlen ki-
indulási pont, ezt erősítették föl Aschcr
Tamás megoldásai. Nem beszélhetünk
tehát önmagában vett rendezői elkép-
zelésről. Csak egy a zenei megoldással
adekvát színreállításról.

Fischer értelmezése hallatlanul intenzív,
dinamizmusa nyomán az a meggyőződés
alakul ki az előadás nézőjében és
hallgatójában, hogy valójában ez az
egyetlen lehetséges megközelítési mód.
Hajlandó ugyanis követni a zene vala-
mennyi hangulatváltását, a teljességet
fontosabbnak tartva az egyívű egyszerű-
sítésnél. Ebben a zenében, ebben a fel-
fogásban megszólal az érseki hatalommal
méltatlan harcot vívó, az apai tekintélyt a
zseni magabiztosságával tépdeső Mozart
csakúgy, mint a határozott világ-nézetű, a
humort vonzó természetességgel használó,
önmagában végtelenül biztos zeneszerző.
A kisszerű gondokkal küzdő, a
szerelemben hivő , a bizakodó és a
kiábrándult. Fischer Mozart-zenéje nem a
humanista, klasszikus héroszé,

Hanem a végletes és köznapi helyzeteket
végletesen vagy hétköznapian megélő
emberé. Es a paradoxon: Fischer értel-
mezése ezzel egyetlen pillanatra sem de-
heroizálja a zene tulajdonképpeni hősét,
Mozartot, csak épp közelivé, tapintha-
tóvá, átélhetővé teszi a zseni szubjektu-
mát. Minden jelenetben azt a hangulatot,
lelkiállapotot, szituációt szólaltatja meg,
mely annak zenei szövetében megnyilvá-
nul. S éppen ezzel fogja egységbe a teljes
operát.

Ascher rendezése ennek a zenei kon-
cepciónak rendeli alá magát. S mert
Mozart zenéje a választott világ teljes-
ségét képes felmutatni, a rendező is ki-
fejezheti világképét a maga teljességében.
Ascher tehát Mozart szellemében rende-
zett: nem „bátornak", hanem értőnek
bizonyult első operaházi kiruccanásakor.

A mitológiai fogantatású - bár nem
mindig „hiteles" - operai történet szerint
Kréta szigetének uralkodója, Idomeneo,
csak azzal a feltétellel menekül meg a
pusztító tengeri viharból, ha fel-áldozza
Neptunusnak az első embert, akivel a
parton találkozik. Tragédiája: éppen a fia
az. A király húzza-halasztja a döntést, az
áldozást, de sok szörnyűség után mégsem
tud kitérni előle. Ám az utolsó
pillanatban deus ex machina: égi szózat
menti föl az ígéret alól, igaz,
egyszersmind lemondatva őt trónjáról,
hogy oda fia, Idamante kerüljön. Ez a
történet még meg van fűszerezve egy
szerelmi háromszöggel Idamante, a trójai
rablány Ilia és a viszonzatlan szerelmű
Elektra között.

A történet - értsd : a zene, az értelme-
zés, a karmesteri-rendezői elképzelés -
nem allegóriaértékű, de szimbolikus je-
lentésűvé válik.

Ennek az előadásnak Krétáján a teret
egy hatalmas istenszobor uralja, jelezve,
hogy állandó a felügyelet. (Forray Gábor
díszlete alkalmazkodik a zenei és rendezői
elképzeléshez, habár anyagának termé-
szete szerint kissé szegényes-kopottas
benyomást kelt.) Ezt a felügyeletet sok-
féleképpen lehet nevezni - sors, végzet,
isten -, de nem kell behelyettesíteni.
Anélkül is hat és tragédiákat okoz.
ldomeneo fáradt, megtört, sokat tapasztalt
ember, aki valójában tudja, hogy a
végzettel nem lehet packázni, az istent
megtéveszteni lehetetlen. Lázadása (leg-
alábbis ezt sugallja a zene minden üteme)
rezignált. Es ebben mindvégig kö-
vetkezetes marad. Akkor is, amikor az
isteni szózat megmenti őt az áldozástól.
Elénekli ugyan, hogy végre minden jó és



Mozart: Idomeneo (Operaház). Csengery Adrienne (Idamante) és
Kukely Júlia (Elektra)

Korondy György (Idomeneo), Pitti Katalin (Ilia) és Csengery Adrienne
(Idamante)

minden szép, és hogy a legjobb a béke - de
érzi, hogy ezzel ő megbukott, neki is vége.
Soha ennél rezignáltabb, kiábrándultabb,
szomorúbb hála- és békedalt! Mozart
fantasztikus zenei felismerése ez a
szomorúság, egy valóságos érzés
beismerése azon a helyen, ahol hagyo-
mányosan a rézfúvósoknak kellene ra-
gyogniok. És ha Fischer ezt húzza alá,
Ascher is ezt emeli ki: Idomeneo a kórus
mellett elsompolyogva szinte a portálban
énekel, majd az utolsó „örömteli" szóval
egyszerűen kioldalog a színpadról. Az
operai konvenciók felrúgása? Az. És a
mozarti „konvenció" felvállalása.

Utódját, fiát, Idamantét, bóklászó
szerelmesként, éretlen ifjúként ismerjük
meg, aki természetesen semmit nem ért a
körülötte folyó dolgokból. Alig veszi
észre, hogy Ilia viszonozza szerelmét,
mindvégig nem észleli, hogy Elektra a
gyűlöletig szerelmes belé, úgy véli, papája
haragszik rá, természetes együgyűséggel
indul el legyőzni az isteni büntetést hozó
sárkányszörnyet. Naiv, éretlen tisztaságból
és mamlaszságból szövődik ez a figura.
Zeneileg ennek kifejezője az is, hogy
Mozart szoprán szólamként írta meg
szerepét, hiszen ez a hangfekvés remekül
érzékelteti: Idamante - még? - nem férfi.
Egykor a szerepet kasztráltak énekelték,
ma általában tenor átvitelben

éneklik. Amennyiben nő énekli, olyan
énekesnőre van szükség, aki hangjával és
alkatával éppen Idamante éretlen fiússágát
tudja képviselni. Fischer és Ascher ezt a
mozarti zenei jellemzést követve osztották
énekesnőre a szerepet. (Az őket ezért
elmarasztalók talán nem vették észre,
hogy az opera zenei és drámai-
dramaturgiai egyensúlya csak így érvé-
nyesülhet.) Idomeneo és Idamante szó-
lama éppen ezzel az éles zenei szembeállí-
tással képvisel egy általánosabb és pesszi-
mista álláspontot: hogy tudniillik sem az
apa rezignáltsága, sem a fiú naivitása nem
ellenszer az embertelen „isteni" hatalom
kisded játékaival szemben.

Ez a mozarti - és értsd: ascheri és
fischeri - pesszimizmus olyankor érhető
még inkább tetten, amikor a zenei humor
is érvényesülhet. Amikor Idomeneo
szerencsésen megérkezik, megmenekül, a
nép - nem tudva semmiről - boldog.
Következik ennek kifejezése egy köz-
játékban. Mozart ezzel az intermezzóval
eleget tesz a kor konvencióinak, s még
örül is, hogy a szokással ellentétben a
betét ugyanattól a mestertől származik.. .
Ez a zene dramaturgiailag valójában nem
tartozik az operához: öröme, játé-kossága,
iróniája csak kötelező feloldás a tragédia
szünetében. A megszólaló Neptunus-
kórus is csak laza asszociá

ciókat keltő zeneszerzői lelemény. És
mégis: mai tudatunk szorosan össze-
kapcsolja a kétféle zenét, hangulatot - így
teljes a tragédia. Ezért tűnik az egyik
legjobb rendezői ötletnek az intermezzo
játékba kapcsolása, ironikus pantomim-
má változtatása. Ascher és Fischer egy-
felől reális szituációt teremt, hiszen ekkor
még nem történt tragédia, még jogos a
vigalom; ám e kissé kopottas, szegé-nyes
ceremónia jellemzi is a közeget. A
szemtelen látvány azt is sugallja: aki nem
tudja, mi vár rá, az még könnyen mulat.
De min? Gyerekek érkeznek a színpad-ra,
kezükben tábla, melyről leolvasható, hogy
mely istent vagy félistent személyesítik
meg. S aztán a zene ütemeire el-játsszák a
mitológiai - operai - történetet - reálisan
és mégis idézőjelbe is téve. Mondom, ez
nem mozarti ötlet - bár a közjátékban
esetlegesen gyerekek jelen-létére utal a
partitúra szerint is a két kislány
énekszólója: ez két mai fiatal művész
politikusan szemtelén ötlete. De a zene
nem áll ellen.

Ugyanez a látvány és logika tér vissza a
szerencsés végkifejletkor, az előadást záró
hálaadó kórus, a finálé alatt. Ekkor is
gyerekek játsszák el a színpadon a boldog
nászt, Ilia és Idamante végül is semmit
sem megoldó egymásra találását, Ha
Mozart zenéjében a deus ex



machinát szomorúság és kívülről szemlélt
naivitás követi, melyet -- nem véletlen -
csak a csalódott szerelem Elektra-áriája tör
át (a zenekarban éppen ekkor fénylenek
föl legteljesebben a réz-fúvósok) -- akkor
Ascher a színpadi személyzet és látvány
iróniájával húzza alá a megoldatlanság
érzését.

A rendezői-karmesteri értelmezés tehát
a Mozart-zene szellemét szolgálja. Me-
részsége éppen hűségében van: hogy föl
meri vállalni e zene sokrétűségét. A küz-
dést a sorssal, az eleve elrendeltséggel, a
hatalomnak való kiszolgáltatottsággal.
(Csak két példa, megjegyzés. Gyakorta
vitatják Idomeneo tanácsadójának, Arba-
cenak dramaturgiai szerepét - habár le-
mezeken különösen második áriája gyak-
ran felhangzik. Ebben az előadásban
Arbacenak sorsa van: annak az ember-nek
a sorsa, aki egy kiszolgáló hatalom
kiszolgálójává szegődött, s így azzal
együtt bukik is. Remek szituáció, amikor
az isteni beavatkozás következtében le-
mondó Idomeneo után a bizalmas is ki-
kullog a színpadról - zeneileg egyébként
nem lenne jelen: eddigi szólamának szín-
padi meghosszabbításáról van szó. A má-
sik: Ascher sárkánykomplexusa. Talán
véletlen, hogy egymás után kétszer vias-
kodott színpadon elvont, isteni hatalmak-
kal, akik sárkány képében pusztítottak.
Talán véletlen, hogy a Nemzetiben is és az
Operában is ironikusan szemlélte az
elavult sárkányhitet. Talán véletlen, hogy a
szabadító mindkétszer puhány és nőies
volt. Talán véletlen, hogy Weöres után
Mozart következett. Talán nem véletlen,
hogy nagyon szomorúan tudott nevettetni
mindkétszer. Talán nem véletlen Ascher
sárkánykomplexusa.)

És persze még nagyon sok mindenről
szól a zene és az előadás. Sok olyan meg-
oldás van, mely külön elemzést igényel-
hetne - attól kezdve, hogy a tercettben
miért hozza akcióba a rendező az éneke-
seket, miközben azok akciódús zenét
énekelnek, s hogy a kvartettben miért
beszélteti őket egymás mellett, miközben
közös gondolatról énekelnek, egészen
addig, hogy a szerelmi bódulatát a hajnali
szellőnek megvalló Ilia miért fekszik
először a földön, s nem a rivaldánál, a
függöny szélét fogva áriázik. De talán a
felsorolt példák már így is szemléletesek.

Ascher és Fischer megbotránkoztató
előadást hozott létre. Megbotránkoztatóan
hűségeset: csak nem a klasszikus
konvenciókhoz, hanem egy remekmű
zenei szövetéhez, gondolataihoz, szelle-
miségéhez hűségeset.

És színészekre szükség van

a két jelenetet illeti, amelyeket le kell
rövidíteni, nem az én javaslatomra, csak az, én
hozzájárulásommal történt. S amiért én is
ugyanezen a véleményen voltam, az, hogy Raaff
és dal Prato a recitativókat teljesen lélektelenül
és egyhangúan éneklik, és a legpocsékabb
színészek, akiket valaha színpad hordott a há-
tán." (München, 1780. december 27.)

Szükség van-e az operában jó színé-
szekre? Hiszen a zenének kell elsősorban
megélnie. A lemezpiacokat elárasztó káp-
rázatos operafelvételeken is a zenei él-
mény hat elsősorban, ott jóval kisebb a
színészi játék lehetősége-szerepe - mégis
óriási a sikerük! És itt ismét visszakanya-
rodhatunk oda, amit a műfaj sajátosságait
említve érintettem már egyszer. Hogy
tudniillik e műfaj elidegeníthetetlen része
éppen színszerűsége. S korunkban az
egyértelmű hatás érdekében még foko-
zottabban kell rá ügyelni, mint a zenei
értelmezés kibontásának egyik fontos
kellékére. Ez a színszerűség csak valódi,
bejátszható térben és színészi kvalitású
énekesekkel jöhet létre. Fischer és Ascher
munkájának szellemiségét az is meghatá-
rozza, hogy az Állami Operaházban ritkán
látható intenzitású színészi játékba is be
tudták vonni az énekeseket. (Kevés
törlesztés Mozartnak Raaff és dal Prato
urakért...)

Többször láttam az Idomeneót, így

megjegyzéseim talán túlmutathatnak a
pillanatnyi diszpozíció okozta teljesít-
ményen. Az ldomeneót éneklő-játszó
Korondy György telt, férfias hangjával,
utolérhetetlen pianóival remekül teremti
meg a figura kettősségét: egyszerre utal
arra, hogy ez a király valaha hősnek in-
dult, ám az élettapasztalatok keserűsége
után megcsendesedett, kiégett, megtörtté,
rezignálttá vált. A fiával való első
találkozás pillanatában még felragyog a
valaha küzdő ember magabiztossága,
hogy azután átadja helyét a megbölcsült
meghunyászkodásnak.

Az opera legtalányosabb hőse Idamante
Csengery Adrienne alakítása is ennek
megfelelő indulatokat váltott ki. Ez az
Idamante nem hős. Igaz ugyan, hogy a
kasztrált-szoprán szólam Mozart korának
konvenciói szerint hősszerepet jelentett,
de éppen Mozart és éppen az Idomeneával
már oly merészen töri át az opera seria
műfajának kötöttségeit, korlátait, hogy
minden belemagyarázás nélkül
fölfedezhetjük Idamante szólamának
lágyságában a zeneszerző konven-
cióellenes, politikai véleményét is. Gon-
doljuk csak meg: Idamante ebben az
operában - zenében - szerelmes, apját
szerető, aggódó, elkeseredett, majd vá-
ratlanul örömteli és király. Hol van itt
hősiesség ? Megöli ugyan a büntető ször-
nyet, de zenében csak annyit tudunk

Ironikus közjáték az Idomeneóban (Pitti Katalin és Csengery Adrienne)
(Moldován Domokos felvételei)



meg, hogy elindul, majd később, hogy
megölte. Hősi zene tehát nincs. Csengery
azonban nemcsak azzal igazolja kvalitá-
sait, hogy világossá teszi a karmester és a
rendező koncepcióját. Alakításában
Idamante fejlődő figura: először csak a
naiv szerelmest látjuk - pantomim-
betétként megjelenítve, amivel Ascher az
első pillanatban eléri azt, hogy mindenkit
ismerjünk, s ne kelljen állandóan az
operaismertetőt böngészni -, majd később
az apját szerető és ebben majdnem fel is
növő fiút. Csengery kitűnő énekesi és
színészi adottságokkal érzékelteti ennek a
felnőtté válásnak az állomásait, majd azt
is, hogyan zárul le ez a folyamat
befejezetlenül, egy hamis illúzióval.

Az Iliát éneklő-játszó Pitti Katalin több
szempontból is feltűnő alakítást produkált.
Szépsége, színpadi hamvassága már nem
meglepő. De ahogy használni tudja: az
Idamantéval való duettjében a boldog,
gyermeki egymásratalálás önfeledt báját
olyan természetes játékossággal hiteti el -
ez a beállítás és mozgássor egyébként
szintén nagyon hatásosan konvenció-
romboló rendezői elképzelés -, mintha ez
lenne a legtermészetesebb operai közeg.
Hogy Pitti ilyen teljességgel tudja kibon-
tani szólamának szinte az olasz operákat
megelőlegező érzelmi túláradását - ez
szituációteremtő készségének is bizonyí-
téka, nemcsak biztos énektudásának. (Bár
több kritika kifogásolta szöveg-
mondásának érthetőségét, én - úgy lát-
szik, rosszabbhoz lévén szokva - egyet-len
alkalommal sem éreztem e téren bajt: de a
többiekre ez ugyanígy állt.) Pitti képes
egyszerre vonzóvá és taszítóvá is tenni Ilia
szerelmét: érzékeltetve annak elvont
szépségét és puha-meleg álnyugalmát
egyaránt.

Kukely Júlia Elektrájának intenzitása
lenyűgöző. Elszabadult szenvedély, féke-
vesztett indulatok, rikító színek: mai és
mitológiai értelemben együtt hiteles és
vonzó „fúria". Színpadi megjelenései
valódi jelenlétek, egy figura következetes
építésének állomásai. Mozgáskultúrája a
leginkább mentes mindenfajta rossz
konvenciótól: macskaléptei, ruganyos
szaladása, lépcsőn kúszása olyan termé-
szetességgel következnek szólamából,
jelleméből, egyéniségéből, hogy nem is
érünk rá azon gondolkodni, lehet-e így
egyáltalán énekelni?! (Persze hogy lehet:
hiszen halljuk, csak a beidegződések
mondatják a butaságot!) Elektra az
egyetlen az operában, akinek érzelmei
nem kérdőjeleztetnek meg. Ennek kö-
szönhetően övé a zeneileg is legrokon

szenvesebb szólam - s ezért kerül végül is
a pokolra. De valódi élet után 1

Fülöp Attila mindössze két zenei meg-
jelenéssel is tökéletesen meg tudja terem-
teni a királyi bizalmas, Arbace jelentős
figuráját. Az ő megformálásában Arbace :
egy tehetségesnek indult, félig-meddig
karriert csinált, mindent értő és semmit
meg nem értő, „kispolgárrá" váló fiatal-
ember.

„Túlságosan is szereti a metélt nudlit, és
nem törődik a kifejezéssel" - írta Mozart
egyik énekeséről, a már sokat emlegetett
Raaffról. Ezen a színpadon, ebben az elő-
adásban a kifejezés vette át a főszerepet -
s úgy tűnt, a színészek nem sajnálták a
metélt nudlit (értsd: a koloratúrékesíté-
seket, a fülkápráztató bravúrokat). A kö-
zönség - meggyőződésem - így járt job-
ban. Es Mozart, feltétlenül.

A Mihály András vezette új szellemű
Állami Operaház egyre több és egyre
merészebb kísérletet tesz az opera újra
népszerűvé és korszerűvé tételének érde-
kében. Pedig ennek a szándéknak renge-
teg konvencióval, elutasítással, házon
belüli ellenzékkel kell megvívnia. Ezért is
volt merész és jó választás ezúttal két
vendéggel életre hívni egy ritkán játszott
Mozart-remekművet. Mert ennek révén -
talán - Mozart szelleme nemcsak ezt az
egy előadást lesz képes áthatni.

Álljon hát itt befejezésül annak a le-
vélnek egy részlete, melyet a cikk elején
idézett apai intelemre küldött válaszul a
zeneszerző Münchenből, 1780. december
16-án: „ A z úgynevezett népszerű miatt
cseppet se aggódjék, mert operámban minden-
fajta ember számára van zene - kivéve a hosszú
fülűek számára ... "

Az Idomeneo mostani bemutatója után
mesélték: jó néhányan - tanácstalanul
vagy felháborodva - elmennek a
szünetekben.

Nem baj.
Ahhoz, hogy az új közönség be tudjon

jönni, a réginek ki kell mennie.

Mozart: Idomeneo (Operaház)
Szövegét Giambattista Varesco írta, Fischer
Sándor fordította. Rendezte: Ascher Tamás
m. v. Díszlet: Forray Gábor. Jelmez: Makai
Péter. Karigazgató: Nagy Ferenc. Rendező-
asszisztens: Fehér András. Zenei asszisztens:
Garam Zsuzsa. Vezényel: Fischer Iván m. v.

Szereplők: Korondy György, Csengery
Adrienne, Pitti Katalin, Kukely Júlia, Fülöp
Attila, Rózsa Sándor, Polgár László, Békés
Janka, Keszthelyi Margit, Galambos László,
Szécsi József, Horváth Zsuzsa, Sütő Ildikó.

FEUER MÁRIA

Operaénekesnő
a színpadon

Beszélgetés Csengery Adrienne-nel

Az Idomeneo egyik előadásán hallottam,
amint a közönség külföldi vendégei közül
valaki Idamante alakítója után kér-
dezősködött. Amikor megtudta, hogy
Csengery Adrienne énekli a szerepet, rá-
bólintott: hát persze, a müncheni Opera-
ház színpadáról emlékszik rá, s mostani
alakításának perfekt nagyvonalúságát a
müncheni gyakorlatnak tulajdonította.

Csengery Adrienne, az Állami Opera-
ház fiatal lírai szopránja csakugyan pályá-
ja kezdete óta jelentős társulatoknál mű-
ködhetett, jelentős muzsikusokkal és ren-
dezőkkel dolgozhatott együtt, és renge-
teget tanulhatott tőlük. A Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskolán 197o-ben dip-
lomázott, utána azonnal az Operaház
ösztöndíjasa, majd szerződtetett tagja lett.
1973-ban Hollandiában első díjat nyert
egy énekversenyen, a rá következő évben,
Párizsban pedig második lett. Külföldi
pályafutása ekkor indult meg;
rendszeresen szerepelt Münchenben,
Amszterdamban, Londonban és a glynde-
bourne-i nyári operafesztiválokon. Első-
sorban Mozart-alakokat kelt életre: Pa-
minát a Varázsfuvolából, Susannát a
Figaro házasságából, Fiordiligit a Cosí fan
tuttéból, Zerlinát a Don Giovanniból, de
nagy sikerű szerepei közé tartozik a
Traviata és a Lulu főszerepe, Gluck
Euridikéje is. Itthon, operaházi tagsága
első éveiben - jó néhány ifjú pályatársával
ellentétben - nem sorolták azonnal az
„ügyeletes zsenik" közé, azt kell mondani:
szerencséjére. Így ugyanis módja nyílt
megtanulni, kitapasztalni a világ vezető
színházaiban folyó munkát, még-hozzá
nem alkalomszerű vendégszerep-lések
formájában, hanem rendszeres
kapcsolattal. Megismerkedett a hazai
rendezők: Békés András, Mikó András,
Szinetár Miklós, Vámos László mód-
szerein kívül többek között Götz Fried-
rich, Michael Geliot, Peter Hall, Günther
Rennert inszcenálásaival.

- Ilyen előzmények után került most egy
újabb Mozart-szereppel Ascher Tamás szín-
padára az Idomeneóban. Igaznak tartja-e a
bevezetőmben idézett észrevételt: csak-ugyan
előtanulmánynak tekinthetők-e kül-


