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Nem a pocak a fő

Az idős Verdi búcsúzó operaremekét, a
kudarc árán is mindig vágyott s végre
megformált vígoperát, a Falstaffot vitték
színre a zenés előadások nyitányaképp a
Szegedi Szabadtéri Játékokon, Horváth
Zoltán rendezésében s a televízió előző
karmesterversenyén példátlanul népsze-
rűvé vált görög Karolosz Trikolidisz
vezényletével. Lamberto Gardelli még
eleven emlékezetű budapesti betanítása,
valamint a Vaszy Viktor-féle szegedi elő-
adás volt - zeneileg - a hasznosítható
forrása az 1980-as szabadtéri bemutató-
nak.

Már a külsőségek jelezték valamikép-
pen, hogy itt „önálló olvasatra", becs-
vágyó színrevitelre nemigen számíthatunk.
Varga Mátyás afféle papírból hajtogatott
díszletet tervezett, mesejáték
szükségleteire. Ez a megoldás lemondott a
belső színhelyekről (elismerjük: szabad-
téren valahogyan fonák dolog is szobában
vagy akár teremben játszatni a dara-bot,
bár nem elképzelhetetlen), azonban nem
élt azzal a kínálkozó lehetőséggel, hogy
akkor nosza, Verdi szellemében
olaszosítsuk, helyezzük a derült ég alá a
zárkózottabb angol miliőt. A windsori
Térdszalag kocsma s vele átellenben Ford
háza adott teret a cselekménynek, s a
harmadik felvonásban a kifordított
díszletek erdőt formáztak, minimális sti-
lizálással, szintén a térbeli ábrává nyitható
képeskönyv elve szerint.

Gregor József alakítása a címszerep-ben
sokat ígért, s megint csak a külső
megjelenítés felől közelíthetjük meg a tel-
jesítmény ellentmondásait. Hagyományos -
hagyományosan rossz - Falstaff-
maszkjában lépett elénk: kopasszá ra-
gasztott feje búbján maréknyi hajcsomó-
val, s ez a szőrzet - a tonzúra szőrállomá-
nyával kiegészülve - vöröses volt, holott
viselője maga zengi szomorúan, hogy
megőszült. A megjelenésből s a játékból is
hiányzott az, amit Gregor hangban s egy-
egy szerencsés gesztusban megpróbált
érzékeltetni: Falstaff históriája valóban az
önismeret teljes hiányának tragikomikus
példázata, de azért ez a figura --formátum
is, s nem csak a legendás pocakja miatt,
Formátum, s megvan ehhez

az (epikureus-hedonisztikus) életfilozófiá-
ja, melyben a hanyatló világ kórtünetei
fölülemelkedő bölcs gúnnyal - s ön-
gúnnyal ábrázoltatnak. Gregor seprő-
csapásai nem érik el a széltoló famuluso-
kat, Bardolfot és Pistolt, s Mrs. Quickly
első „provokációira" is eléggé kelletlenül
reagál, holott az igazi Falstaff minden
szoknyalebbenéstől lázba jön. Kulturált
technikai leleményekkel győzi Gregor
József a bariton szólam követelményeit,
alakítása a jelzett -- koncepcionális - fo-
gyatékosságokkal sem téveszt hatást:
hosszan érlelt szerepet játszik el, az ott-
honosabb regisztereken a megszokottan
nemes, erőteljes hangzás teljes birtokában.

A Falstaff : együttesre szabott feladat, s
nem okvetlenül az énekesszínészek rová-
sára írandó, ha a többi szerep megformálói
közül alig lehet valakit is kiemelni.
Pászthy Júlia Annuska és Berkes János
Penton kevéssé hálás, zeneileg-drama-
turgiailag igazán a harmadik felvonásban
jelentős szólamait szépen, egészségesen
csengő hangon adták elő, játékuk szintje is
elfogadható volt. Palcsó Sándornak kevés
lehetőséget adott Cajus doktor figurája, de
ezt a keveset bő humorral es karbantartott
énekhanggal aknázta ki, míg juhász
Józsefnél és Sinkó Györgynél (Bardolf és
Pistol) csak az összeszokott komédiázás
dicsérhető. Gyimesi Kálmán mint
fölszarvazható s megriasztott férj:
nagyszerű színész, és érezhető becsvágy-
gyal, kellőképp kipihenten próbált meg-
birkózni a nem is akármilyen zenei fel-
adattal.

Cselszövő asszonyok szerepében eléggé
összemosódó tablóképet alkotott a később
valamelyest fölszabadult Sudlik Mária (a
meghirdetett kolozsvári Kriza Ágnes
helyett énekelte Fordné szólamát a
bemutatón), a nőies vonzást visszafogó,
bár hangban jelentékeny Jablonkay Éva
(mint Mrs. Quickly), valamint a leg-
mostohábban kezelt Mrs. Meg Page szó-
lamát értékes hangszínnel tolmácsoló
Seregélly Katalin.

Rutinosan mozgatta szereplőit - több-
nyire együtteseket - a játéktér széltében-
hosszában Horváth Zoltán rendező. Nagy
ötletei nem akadtak; Ford víziói-hoz ki
kellett oltatnia a fényszórókat, s egy árva
fejgéppel követnie hősét, hogy a
mindenünnen belógatott szarvak kísér-
tetiesen villogjanak. Ötletnek számít még
az is, hogy mandolin gyanánt palacsinta-
sütőt pengettet a szerenádszerű duettet
éneklő falánk címszereplővel. Bata Ibo

lya fantáziátlanul dekoratív, jellemzésre
kevéssé alkalmas (noha takarékos) jelme-
zeket készíttetett, s a rendezőnek Bar-
kóczy Sándor koreográfus volt a segít-
ségére abban, hogy a harmadik felvonás
erdőjelenetében a sok szereplő mozgatása
némi szolid látványosságot eredmé-
nyezzen, ha már a szerelemről is szóló
darab előadásán egy csipetnyi erotikával
sem találkoztunk. Karolosz Trikolidisz jól
fogta össze a zenekart - ebben a mű-ben a
hangszerek az énekesekkel egyen-rangú
szerepet játszanak -, valamint a Molnár
László igazgatta énekkart. Tempósan és
pontosan vezényelt, s a zajos
tetszésnyilvánításokra méltán állogatta föl
minduntalan a feladathoz maradéktalanul
érett szegedi szimfonikusokat.

Micaela megvárja Don Josét

Akkor érdemes elővenni szabad térre is
Bizet százesztendős alkotását, ha legalább
három jelentékeny teljesítmény várható:
Carmené a címszerepben, Don Joséé,
valamint ha kitűnő baritonistát
szerződtetnek Escamillo megformálásá-
hoz.

Szeged legutóbbi Carmen-előadása után
jó tíz esztendővel, a magyar nyelvű
színrevitel során érdekesen módosultak az
erőviszonyok. llosfalvy Róbert Don José
nagy formátumú, kissé darabos, az óriási
néző terhez „méretezett" hang-és játékbeli
attrakcióval lepte meg kellemesen a
közönséget; Mészöly Katalin mint
Carmen: sistergés, tűz nélkül egy-szer
csak ott volt a színpadon, s egy idő után
ráhangolódtunk, elfogadtuk; az ukrán
vendégművész, Ivan Ponomarenko
biztonságosan tett eleget az Escamillo-
szerep főbb kívánalmainak. Melléjük
szegődött azonban váratlanul Zempléni
Mária, a szőke, kékszoknyás Micaela ala-
kítójaként, és pontról pontra beváltotta
mindazt a fölértékelő koncepciót, ami a
Szegedtől e nyáron végül is távol maradó
Kincses Veronika nyilatkozatában meg-
fogalmazódott. Pompás fölszabadultság-
gal énekelt-játszott: szende báj és kacér-
ság hatotta át lényét, röpdösött a katonák
közt, hogy Josájára bukkanjon. Volt mit
megnéznie rajta a gunyoros (s akkor még
féltékeny) Carmennak: mert igazi ve-
télytársnőt láthatott benne. E a Micaela

nem kétséges - megvárja Don Josét,
hogy a gyilkosság miatt rá kirótt büntetés
letöltése után (remélhetjük: enyhe lesz, a
férfijogokat szentesítő spanyol földön
vagyunk) boldogan keljenek egybe, még
mindig viszonylag fiatalon,

Szinetár Miklós rendező a görög tra-



gédiák alaphelyzeteit igyekezett - nyilat-
kozata szerint - föllelni a Carmen anyagá-
ban, s ha egy ilyen hozzáállás némi túlzás
is: való igaz, ezen az előadáson jól mű-
ködtek az opera hatáselemei. Statikusság
és dinamizmus helyes, mértéktartó ve-
gyülékét kaptuk; a dohánygyári mun-
kásnők - a kórus tagjai - látványosan és
játékosan huzakodtak a katonai kordon-
nal, s Carmen „letartóztatásakor" a dü-
hödt narancszápor mai nyugati tüntetések
hamisítatlan hangulatát idézte föl.
Escamillo megkapta a neki dukáló fák-
lyás kíséretet, a csempésztanya tüzei jól
funkcionáltak: sem az énekeseket, sem a
közönséget nem köhögtették meg, s a
színpad sem forgott veszélyben. Külö-
nösen nagyszabású volt a bikaviadorok
bevonulása; füttykoncert fogadta - a
színpadon persze - a mészárlás alantasabb
közreműködőit. Egyáltalán: látszott, hogy
Szinetár a legutolsó statisztának is
szerepet osztott.

Végső soron persze a főszereplők játéka
és énekesi minősége fémjelez egy ilyen
előadást. Szinetár Miklós teljesítményét
is elsősorban ezen kell mérlegre tennünk.
A jeles magyar alt- és mezzoszoprán-
iskola - úgy látszik - nemigen szolgál
jelenleg Mészöly Katalinnál avatottabb
Carmennal. Higgyük ezt el Szinetárnak,
aki jól ismeri operajátszásunk belső
viszonyait. Mészöly Katalin meg-
jelenésében és hangi adottságait illetően
voltaképpen ideális Carmen lehetne. Mű-
vészetének alkotóelemei azonban valaho-
gyan - összhatásukban - gyengítik egy-
mást, s így az ő Carmen-alakítása nem
volt több s nem volt kevesebb érthető
magyar nyelven előadott, biztonságosan
megoldott szólamnál, a rendezői utasítá-
sok pontos, fegyelmezett végrehajtásánál.
Egészen mély hangjai nem szóltak eléggé
tisztán; mozgáskultúrája is lehet-

ne kiforrottabb, sőt érzékibb, amikor ő - s
nem hivatásos balettművészek kara - tán-
col Josénak. Ilosfalvy Róbert jól ábrázolta
a tizedes szenvedélyre lobbanását: kissé
nehézkes, ám érzelmi kötődéseiben
makacs figura ez a Don José az ő értel-
mezése szerint. Hangja a régi fény teljé-
ben: ám nem ismer jószerivel pianókat s
középerejű hangsúlyokat, a fortékat
hajhássza szinte minden megszólalásakor.
Pál Tamás dirigensen is múlott, hogy a
híres virágária kényelmetlenül lassú tem-
póban s árnyalatok tekintetében eléggé
szegényesen hangzott el, amolyan házi
feladat gyanánt, habár biztosan kitartott,
diadalmas h-val a végén. Maradéktalanul
teljes hangbeli-színészi munka az utolsó
jelenet drámai összecsapása volt: itt derült
ki, hogy llosfalvy Puccini-szerepek -
például a Manon Lescaut Des Grieux-jének
- indulatait keverte Bizet könnyedebben
érzelmes, helyenként Gounod Faustjára is
emlékeztető hangulatvilágába. Micaela a
már jelzett fölértékelődés következtében
jótékonyan erősítette az operadráma
feszültségét: Don José ez alkalommal
valódi választás elé került. Ivan
Ponomarenko a világjáró baritonisták
eleganciájával vázolta Escamillo
portréját. Közép- és magasabb fekvésben
zeng legszebben ez a máris érett s máris
mozogni hajlamos „voce": pedig a mé-
lyebb regiszter éppúgy sajátja s jellem-
ábrázoló vonása ennek a figurának.

Megemelkedett ezen az előadáson Car-
men „táborkarának" szerepe is : Vámossy
Éva (Frasquita), Seregélly Katalin
(Mercedes) igen jó hangi diszpozícióban
ragadták karon jobbról-balról nehéz
helyzeteiben barátnőjüket. Réti Csaba és
Gyimesi Kálmán csempészkettőséből
Gyimesi játékrutinja szolgált valamelyes
kárpótlásul a nem túl hálás feladatok igen
fogyatékos megoldásáért, Zuniga had-

nagy szerepében Gregor Józsefnek volt
ereje visszafogni önmagát, a tablókép
hátsóbb régióiba vonulva. Figyelmet kel-
tett - nem annyira a hang szépségével,
mint inkább a rövidke alakítás magabiztos
jegyeivel - Kenessey Gábor mint Morales
szakaszvezető. A népes kórus egyes
szólamai olykor megmagyarázhatatlanul
bátortalan hangzást produkáltak, a hely-
ben trappoló s elmasírozó gyerekkórus
hagyományosan kedves színfoltja volt az
előadásnak. Barkóczy Sándor ötletes
koreográfiája Lillas Pastia kocsmájának
asztalán is förgeteges spanyol hangulatot
keltett. Márk Tivadar kipróbált, kortör-
ténetileg elmélyült jelmezei ezúttal is ki-
tűnően beváltak (a főbb szereplőknek két-
három átöltözést is biztosítva); Varga
Mátyás kőépítményeket imitáló díszletei,
hasznos járásai, lépcsői a színhely lassú
metamorfózisával érzékeltették a dráma
előrehaladását. Talán az enyhe szél
okozta akusztikai problémák rovására is
írandók a kisebb-nagyobb zenei
pontatlanságok: énekesek és zenekar itt-
ott lazuló összhangja, noha Pál Tamás jól
látható, energikus karmozdulatai nyil-
vánvalóan színpad és orchester harmoni-
kus együttműködését célozták.

Nem a kijelölt-megörökölt életszerepek
tragikus kényszeréről szólt ez a Carmen -
ahogyan tervezte pedig Szinetár Miklós;
sokkal inkább az érzelmek, szenvedélyek,
kötődések, emberi viszonyok
felelősségéről, a lelki anarchia veszedel-
meiről. S ez korántsem jelentéktelen üze-
net egy nagy közönségsikerrel zárult, lát-
ványos operaelőadástól.
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