
arcok és maszkok

sebből is megértette volna, hogy a szerző
és a rendező mit óhajt közölni e figura
áltaL A rikító festés, a mű-mell, a műcsípő
nem minden esetben növeli a karakter
hatékonyságát. Sőt, épp ellenkezőleg. Ez a
Smeraldina Csoma Judit minden
becsülendő színészi törekvése ellenére
sokkal inkább hasonlított egy boldogtalan
öregedő házmesternére, mint arra a viruló
hajadonra, akit Goldoni a színpadra
képzelt. Elképzelhető, hogy mindez
csupán a balul sikerült jel-meznek
köszönhető. A többi szereplő-nek szemmel
láthatóan - kisebb mértékben ártott a
felfuvalkodott maszk- és jelmezkultusz.
Dánielfy Zsolt, Tunyogi Péter, Vizi
György, Wellmann György viszonylag jól
viselik e kellékeket, túl is teszik rajta
magukat. Látszik rajtuk, miként a többi
szereplőn is, tudják, itt koncepcióról van
szó. Pontosan nem tudható, hogy
miféléről, de mégiscsak elviség van jelen.
Mert ugye: van, aki maszkot visel, van, aki
meg nem. Ezt is ki kellett találni. Nem
ártott volna persze, ha ebből esetleg valaki
következtetéseket is levont volna. De ez
nem történt meg. Legalábbis nem
észrevehetően. Így tehát még azon sem
érdemes tépelődnünk, mi az értelme eme
sok külsődleges kavargásnak. Békésen
elfogadjuk. Maszkokat látunk azért, mert a
darab oly korban született, amikor ezeket
használhatták. Meg egyébként is oly érde-
kesek. Látunk továbbá napszemüveget,
bőrruhát - nyilván azért, mert a szerző
olasz volt. Mindez kedvessé, bohókássá
teszi a játékot. Vonzóvá Kállay Borít,
Vókó Jánost. Meghatóan korhű Németh
Nóra Clarice-alakítása, hitelesen közvetíti
a szeleburdi szenvedélyt, a szeszélyes, de
mégis komoly szerelmi érzést. A Két úr

sá phájának kulcsfigurája ezúttal is
Truffaldino, a címszereplő. Lipcsey Tibor
könnyeden, bájosan, elragadó linkséggel
formálja meg a figurát. Ez a Truffaldino
nem kirívóan népi figura, szolgaságában
nincs semmi papírízű osztályharcosság.
Carlo Goldoni: Két úr szilgája (debreceni
Csokonai Színház)

Fordította: Révay József. Mai színpadra
alkalmazta: Gali László. Díszlet: Kasztner
Péter. Jelmez: Szabó Agnes. Zene: Papp
Zoltán. Koreográfus: Majoros István. Rendező:
Gali László.

Szereplők: Dánielfy Zsolt, Németh Nóra,
Tunyogi Péter, Vizi György, Kállay Bori,
Vókó János, Wellmann György, Csoma
Judit, Lipcsey Tibor, Vajay Péter, Seres
József, Hajdú Péter.

KŐHÁTI ZSOLT

Test és hang
összjátéka

Jegyzetek Faragó Andrásról

Operai szokás szerint csupa nagy betűvel
jelölik a színlapon az előadás új
szereplőjének nevét. 1984. június i9-én
Faragó András öltötte magára először
Scarpia rendőrfőnök jelmezét Puccini
Toscájában - s a csupa nagy betű ez
alkalommal egyszersmind operajátszá-
sunk,operai színészetünk ünnepének szól-
hatott. Mert eléggé ritka dolog, hogy
valaki néhány hónappal hatvanötödik
születésnapját követően új szerepben mu-
tatkozik be a közönség előtt, évtizedek
során kialakult művészi „image"-át továb-
bi vonásokkal gyarapítva. Faragó András,
a Magyar Népköztársaság Kiváló
Művésze erre vállalkozott. Alakítása, éne-
kesi teljesítménye Scarpiaként a kritikus-
elemző csaknem egy esztendei vizs-
gálódásához kínált hatásos befejezést.
Noha folyamatról van szó: Faragó András
előre tekint, s nem lehetetlen, hogy
tartogat még számunkra meglepetést.

Az alábbi jegyzetek nem a teljes pá-
lyáról készültek tehát, hanem Faragó egy
évadnyi munkáját elemzik. Persze fölto-
lulnak emlékek, képzettársítások támad-
nak. Van az egészben valami furcsaság,
paradox mozzanat, mely a színházművé-
szet más szféráiban aligha jellegzetes.
Eltávozott nemzedékek hagyományait
ennyire közvetlenül átadni talán csak az
operaszínpadon lehetséges, anélkül azon-
ban, hogy az átadó okvetlenül korszerűt-
lenné válnék. Megőrzés és megújítás
bonyolult dialektikája ez. Hallom-látom
Faragót, s vele hallom-látom egy-egy
gesztus, hangi megoldás folytán Svéd
Sándort (leginkább őt idézi bennem ez az
érett, valamiféle csoda révén tartósított
mélybariton), Fodor Jánost (Faragó testi
fölépítése meg őrá emlékeztet: a szög-
letes-robusztus test, a nagy fej, a mozdu-
latok olykori nyersesége), de némelyik
játékelemében ott van Losonczy György
finom eleganciája is.

Igen, mindezt talán csak az opera-játszás
engedi meg - hiszen, íme, a Tosca

rendezését Nádasdy Kálmán jegyzi még,
és egy teljesen más, későbbi periódus kép-
viselője, Oberfrank Géza. Mondom, hogy
paradoxonról van szó. Iskolák, stílusok
torlódnak össze egyetlen művész

operaszínészetében, énekes szerepfor-
málásában. A felszabadulás utáni magyar
operakultúra mérhetetlen gazdagsága
rejlik e furcsaság hátterében, az a
forrásvidék, ahonnét - persze telje-sen
eltérő úton másik nagy énekes-színész
baritonistánk, Melis György jutott el
önmagáig.

És vegyük számításba, hogy az opera-
énekes kottát énekel, :zenekarhoz,
karmesterhez igazodik (ha jó esetben
kölcsönös is ez az igazodás).
Konvenciók: évek, netán évtizedek óta
„futó" rendezések rabja (a felújítások után
is idővel gyakran törnek elő a régi
beidegződések); többszörös
'szereposztások alkalmi tagja-ként,
alkalmi partnerekkel lép föl, nem-egyszer
hazai vagy külföldi vendégmű-vész
oldalán. Nagyon kevés tehát az, amit a
sémákon változtathat, amit egyéniségének
sajátos, összetéveszthetetlen jegyeként
adhat át a közönségnek. Éppen ezért (is)
kevés az olyan operaművész, aki
színésznek, énekesnek egyenrangú, tehát
énekes-színésznek vagy színész-
énekesnek mondható.

Faragó András e ritka jelenségek közül
való.

Milyen is az az eszköztár, amely mint
énekest s mint színészt a legnagyobbak
folytatójává s útjelölővé tette

Középtermetű de ez színpadon alig
derül ki róla, mert a megformált figurák
dimenziója mindig emel ezen az
adottságán. Izmos, mondhatni, sportos
alkat - ritka testi kondíció az övé, az
operaénekesek szokásos megjelenéséhez
viszonyítva. Vergilius mondja Charonról,
az alvilág révészéről - bocsánat a hason-
latért, amely azonban korántsem deho-
nesztáló -, a hatvanöt éves Faragóra is
találón: „Éltes már, de üdén és frissen
öreg, mivel isten." (Aeneis, VI. ének, 304.
sor, Lakatos István fordítása.) El-végre -
többek között Wotan alakítójáról van szó!

Fontos ez az erőteljes, jó fizikum, mert
Faragónál az egész test játszik. Öles
léptekkel jár, furcsán rugózik izmos
lábain, néha szinte settenkedik; körbe-
járja, birtokba veszi leküzdendő ellenfe-
leit. Megszólalása előtt néha toppant -
valamiféle lökéssel indítja hatalmas hang-
ját; a testi koncentráció növeli a hang-
erőt, így pótol a művész abból, ami óha-
tatlanul fogy a pálya több évtizedes pró-
batételei következtében.

Fej. A test arányaihoz képest: nagy;

úgynevezett bikanyak csatolja a törzshöz.
Őszes, dús haj borítja, vörösbe ját-



szó ősz szakáll keretezi, az áll csupasz,
bajusz sincsen. Maszkjai ezt a szerkezetet
tartják tiszteletben (olykor a szakáll

kiegészítéssel összezárul az állon).
Faragó tehát maszkban jár hétköznap is, és
hétköznapi arcát viseli a színpadon.

Johann Kaspar Lavater csupa jót mon-
dana erről az arcról. Az „Annak művé-
szete, hogy a férfiakat arcvonásaikból
megismerjük" címmel fordítható német
nyelvű kötetben (Pest, 1815, Konrad
Adolph Hartleben kiadása) a Ill. ábra illik
a leginkább Faragó Andrásra (22-23. old.)
. Becsületességet sugall az arc egésze -
véli Lavater -, jóindulatot, finomságot,
élettapasztalatot a száj, állhatatosság, noha
nem önfejűség, jószívűség ki-fejezője a
szögletes áll; az alig látható ajak - mint az
arc maga -- szorgalmas, rendszerető,
tisztaságkedvelő emberre vall.

De valamit nem ír le Lavater, pedig az
ábrán is érzékelhető. Valami különös
„alapmosoly" önti el az arcot. Ez lehet
felhőtlen, „isteni" derű kifejezője, de -
furcsa módon - az ellenkezőjét is jelent-
heti: ádáz indulat izomjátéka lehet. S va-
lahogyan a színpadi helyzet igazítja el a
figyelmes nézőt, hogy az érzelmi skála
melyik pontja a meghatározó az adott
esetben. (Palócz Lászlónál, jeles barito-
nistánknál, Király Sándor kiváló tenoris-
tánknál tapasztaltam hasonló fiziognómiai
jellegzetességet, de a világhírű Kónya
Sándort is említhetném. Úgy lát-szik: par
excellence énekesi adottság ez; a
mosolyszerű izomműködés a szépen
zengő hang képzéséhez egyébként is
nélkülözhetetlen.)

Faragó András sötét, érces, minden
regiszterében biztos hangja egy rendkívül
tudatos, bonyolult testi összműködés
„terméke". Mássalhangzóit keményen
pattintva formálja, a nyelv körbe-jár a
szájüregben, a rezgő hangszalag minden
energiája hasznosul; érthető és markáns a
szövegmondás. (Ez az az „iskola" -
Simándy József fogalmazta meg ars
poeticájaként, de Melis György is vallott
erről több ízben -, mely szerint a szép
éneklés az érthető, tiszta és világos
szövegmondáson alapul.)

Lássuk hát ezt a művészi organizmust a
Tosca Scarpia-szerepében.

Amikor Faragó-Scarpia kísérői élén a
Szent András-templomba lép, fekete
bársonyfrakk van rajta, köpenyének
violaszín bélése tűzként lobogja körül
alakját. Takarékos mozdulatokkal, egy-
egy szemvillanással utasítja beosztottait.
Egy ördögi karmester figurája épül föl

szemünk láttára. Tosca (a Faragó part-
nereként gyakorta jeleskedő Rohonyi
Anikó) megérkezése a férfit s a politikai
karrierjén szüntelenül buzgólkodó
rendőrfőnököt egyként villanyozza föl
báró Scarpiában. Scarpia féltékenységet
szít és szerelmet -- de legalábbis férfias
védelmet - kínál : Faragó hátulról hajol az
asszony fölé, aki egy ülőkére roskadt,
majd a báró kissé fölhág egyik csiz-
májával az ülőke lábának cirádájára -
megnyújtva termetét, s mohó vágyát is
kifejezve ily módon. Arulkodó az a moz-
dulat is, ahogyan az énekesnőt lesegíti a
készülő festmény dobogójáról vissza-
fogott ez a gesztus, de benne van már:
mint politikai ügybe keveredett állam-
polgár s mint nő is az övé már Floria
Tosca.

Az asszony távozása után már leplezet-
lenül tör ki Scarpiából az indulat. Széles
taglejtésekkel gyorsítja föl az eseménye-
ket: egy sátáni mechanizmus irányítója ő
(a templomi tömjénfüst csak erősíti ezt a
képzetünket). Szemforgató módon veti
térdre magát, és sűrűn hányja a ke-
reszteket.

Faragó nem az első felvonás végé-nek
híres Te Deumjára összpontosítja
hangerejét, ahogyan ez általában szokásos.
Játékkal emeli ki, jellemzi a figurát, de
zenei értelemben „benne marad a
partitúrában", részeként az összteljesít-
ménynek. Nem óhajt versenyre kelni a
zenekar, a kórus fortissimóival --- bár
mint énekes: szólistája ennek a jelenet-nek
is, nem ,tűnik el" a felvonásvég
hangzásvilágából.

Színészi játéka és énekesi produkciója a
II. felvonásban teljesedik ki igazán. Itt, a
Farnese-palota falai között Scarpia még
teljesebben mutatja meg önmagát.
Dühöngő, türelmetlen zsarnok, ördögi
bábjátékos, aki mindenkit dróton rángat-
na. Alig fegyelmezi magát az odakéretett
Tosca előtt is. Mereven, oldalt lendített
karokkal üdvözli az énekesnőt, vércse-
mód csap le rá, hogy stóláját elvegye.
Bordélyházi eleganciával szívja be a ru-
hadarab illatát. Tosca fekete legyezője
„felel" itt mint kellék az első felvonás
fehér legyezőjére, mely az üldözött An-
gelotti nővérétől, Tosca vélt vetélytárs-
nőjétől, Attavanti marchésától maradt
vissza a templomban. Faragó kitűnő
játékkal tudatosítja ezt a párhuzamot, s
növeli a feszültséget, a féltékenység
indulatát Toscában. Durván rohan ja le vé-
gül az asszonyt, fölébe nyomakszik a
pamlagon, folytatva mintegy az első fel-
vonás templomjelenetében megkezdett

mozdulatot, kiteljesítve az énekesnő fölébe
hajlásnak az ívét. Nyakába csókol-harap
Toscának - vaskos naturalizmussal. Faragó
bátran lépi át a teatralitás küszöbét;
kacagása, giccsesen közhelyes mozdulatai
festik az értéktelenség scarpiai ábráját.

Van valami bohócszerű ebben a figu-
rában. Arca sápadt, szélesebbre festett
ajkai (lásd a lavateri típust!) is vértelenek.
S ez a clown-politikus utánozhatatlan
fintort vág, amikor a megalázott, árulásba
hajszolt Tosca útlevelet kér a maga és
szerelmese, Cavaradossi festő számára.
Faragó oldalra csavarintja a fejét, gúnyos
mosolyával mintha azt jelezné: ez az ötlet
még neki sem jutott volna eszébe, hogyne,
ad ő útlevelet, csak hát a Tosca hiedelme
szerint színleg kivégzett festő - golyóval a
testében alig-ha veszi majd hasznát.

Scarpia úgy hal meg - Faragó tolmá-
csolásában -, ahogyan élt. Hatásvadász
módon kaszál a levegőben karjaival,
hanyatt vágódik a gyilkos döfés után, s
valamennyi „segítség!" kiáltásával egy-
idejűleg föl-földobja magát a padlóról.

Kitörölhetetlenül ott marad bennünk ez
az alakítás. Faragó a XX. század rém-
tetteinek tapasztalataival toldja meg a
figuráról tudható ismereteket; Mephistót
lovag Cipollával ötvözi Scarpiájában.

Verdi Don Carlosának főinkvizítora-ként
hátborzongató volt az 1984. február 29-i
előadáson. Mellőzte a szerephez tapadó
alapvető manírt: úgy tudott vak lenni,
hogy nem hadonászott a láthatatlan
tárgyak idegen birodalmában. Külső
vakság helyett belső elvakultság sugárzott
róla; testi fogyatékosságát inkább leplezte:
tapogató kezei - imára kulcsolódtak.

Mintha ez az átélés energiát vont volna
el a hangi megformálástól. Faragó
„vagdalt" olykor, tördelte a dallamívet, a
viszonylag magas hangok biztonságos
megszólaltatása kedvéért a levegővétel
sűrűbbé vált. Mindamellett Fülöp király (a
kissé indiszponált Begányi Ferenc)
világnagy asztalánál izzott a két politikus
drámája. Vádló szavai nagyobb nyo-
matékául, az „eretnek lelkű király"

frázisnál a főinkvizítor rábök hatalmas
vitapartnerére, sőt: a „neked földi társ kell
?" hitetlenkedő kérdését szegezve ne-ki,
öklével az asztalra csap. Azonban az
indulatba jövő pap is számon tartja: kivel
tárgyal, és fékezi haragját, lecsillapul.
Amikor saját eredményeit, dicsőségét
ecseteli büszkén („én erre a spanyol



trónra már két királyt emeltem"), nincs
szüksége már külsődleges hatáskeltésre.
Ez a főinkvizítor valóban képes lesz arra,
hogy lecsendesítse az Eboli herceg-nő által
föllázított tömeget, s hódolatra késztesse
égi s világi hatalom előtt.

Wagner-szerepekben legendás a telje-
sítménye.

Igazi bravúr ezek sorában a Lohengrin

két szerepének megformálása más-más
előadáson. 1983. november 25-én mint I.
Henrik lépett színpadra (ekkor Berczelly
István volt Telramund gróf). Fenséges,
jóságos, népéért aggódó királyt jelenít meg
Faragó ebben a „koncepciósper"-
történetben. Telramundnak Elzára
(Rohonyi Anikó) szórt rágalmai indulatba
hozzák, de fékezi magát.

Finom, látszólag apró lelemény, de a
helyzet drámai értelmezését pompásan
segíti, amikor Lohengrin (Molnár András)
érkezésekor lépne már Faragó a
trónemelvény legalsó lépcsőfokára, de
megáll, leküzdi bűvöletét, hiszen mégis-
csak király ő, nem holmi noha égbeli

jövevény.
Az a jellegzetesség, hogy Faragó egész

testével énekel, a Lohengrin L Henrik-
szerepformálásában nagyszerűen megfi-
gyelhető: a wagneri feladat követeli tőle
ezt.

1984. február 3-án „szerepet cserélt"
Berczellyvel: ezúttal Faragó András ját-
szotta Telramundot, Ortrudként a pom-
pásan helytálló Kasza Katalin volt a
partnere. Természetes, hogy a jóval fia-
talabb Berezellyhez képest Faragó egy
higgadtabb, kevésbé romantikus bajke-
verőt állít elénk, s játéka a lélek bensőbb
világát rajzolja szívesebben. Elza (Temesi
Tóth Mária) színre lépésekor Telramund-
Faragó érezhetően zavarban van: a saját
rágalmaival kell szembesül-nie. De
mihamar megnyugszik, sőt gúnyossá válik,
amikor Elza az eljövő bajnokról énekel,
aki megvédi majd a becsületét. Gőgösen
int oda feleségének, Ortrudnak: íme, nincs
férfi, aki kiálljon Elzáért. Am megretten a
hattyúmotívum fölhangzásakor, visszatér
kezdeti zavara. Menekvést keresőn int az
előre-húzódó Ortrud után, Lohengrin
viselkedését, szavait feszülten
összpontosítva figyeli, kedvezőbb
pozícióba helyezkedik, hogy Elza
Lohengrinnek adott válaszát el ne
szalassza. S Lohengrin föltörő vallomása

- „Elza, szeretlek
én"

összeroskasztja egy pillanatra Telra-
mund-Faragót.

A roppant módon megterhelő II. fel-
vonásban Faragó nem a testi profluk-

ció hatáselemére épít. Miközben hibát-
lanul oldja meg a kényes szólam fel-
adatait, az Ortrudhoz fűződő ellentmon-
dásos kapcsolatának adja magyarázatát.
A gyöngén megvilágított antwerpeni
színen Ortrud-Kasza Katalin tenyere,
keze sugárzik varázsosan, és Telramund-
Faragó ezt a kezet követi vádaskodón és
megbabonázottan, egyszersmind oltalmat
várva tőle. Két nagy művész nagy szere-
pekben összecsiszolódott, szemléleti-sti-
láris azonosságot sugalló teljesítménye
e z .

Faragó András rangja megnyilvánul
olyankor is, ha nem főszerepben látjuk őt.
1983. november 6-án a Hunyadi László
Gara nádorának jelmezét öltöt-te magára.
Végig a koncentrált figyelem, gondos
szerepépítés jellemezte Fa-

ragó játékát. Parlagi nagyúr ő, aki sem-
mit nem bíz a véletlenre, pontosabban:
aki a véletlent is szolgálatába képes ál-
lítani. Híres áriájának éneklése köz-ben
megérinti a trón támláját. Kell neki ez a
gesztus - bár a fejgép „elfelejti"

megvilágítani. Pompás, ahogyan a két
Hunyadit szólítva - a király nevében
bagatellizáló mozdulatot tesz: elaltatandó
a gyanújukat. Ordasként horkant vissza
leányára, Máriára (Decsi Agnes),
miközben - megzavarva a szerelmesek
tragikus idilljét Lászlót elvezetteti.

Alighanem fölösleges az összegezés a
fenti jegyzetek nyomán. Ismétlem: egy
folyamat bizonyos szakaszát próbáltam
leírni, érzékeltetni; nem többet s nem ke-
vesebbet.

Faragó András A walkürben (Ercse Margittal) (Wéber Lajos felv.)


