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Vidéki értékek

Operaelőadások Győrött,
Szegeden és Pécsett

Sok-sok éve mániákusan hajtogatom,
hogy oda kell figyelni a Budapesten kívüli
operaprodukciókra. Es ezt nem akkor
kezdtem el mondani, amikor már divat
lett egy-egy előadásért vidékre járni, ha-
nem amidőn még a szakma elitje sem mu-
tatott érdeklődést e produkciók iránt.
Mára teljesen megváltozott a helyzet:
egy-egy Macbeth, A bolygó hollandi,
Carmen, Don Carlos miatt érdemes

kétszáz kilométereket is utazni, és fölfe-
dezni olyan értékeket, amelyek Buda-
pesten is elkelnének. Mi más lenne az oka
annak, hogy a Szegedi Nemzeti Színház
operatársulatából az évad végén többen is
- a legjobbak - az Állami Operaházhoz
szerződtek.

Don Carlos

Megítélésem szerint jelenleg a legna-
gyobb figyelmet a vidéki társulatok közül
a győri Kisfaludy Színház érdemli meg.
Itt az elmúlt egy évtized alatt kialakult
egy olyan együttes, amely néhány pro-
dukciója alapján méltán tekinthető euró-
pai színvonalúnak. Ilyen előadás Verdi
Don Carlosa is, amely Bor József rende-
zésében bárhol a világon megállná a he-

lyét. Itt nagy hangsúlyt szeretnék tenni a
rendezésre, mert épp ennél a Verdi-ope-
ránál sok múlik a színpadra állításon.

Bizonyára nem a véletlen műve, hogy
ezt az alkotást a vidéki társulatok is sorra
színre viszik. Föltételezhetően az okok
között szerepel az önmagában is értékes,
számos áriája alapján ismert és népszerű
zene, valamint az a tény, hogy ez az opera
minden kényszer nélkül kínálja az idő-
szerűsítést. Ki ne gondolna a szent inkvi-
zíció és a magánéleti történet közötti tra-
gikus konfliktus láttán a közelmúlt ese-
ményeire, amikor külső hatalom kérésé-
re-utasítására az egykori barátot, kartár-
sat kellett föláldozni a modern inkvizíció
oltárán? Es ki ne döbbenne meg, amidőn
a besúgók cselszövéseit látja megeleve-
nedni Verdi színpadán? Én leszek az
utolsó, aki túlmagyarázni, aktualizálni
kívánom bármely régi színmű vagy opera
cselekményét, de azért a Don Carlos
mégis kínál lehetőséget érdekes, újszerű,
az eddigieknél nyíltabban a mához szóló
színrevitelekre.

Bor József - aki az elmúlt évtizedben
tizenhárom operát tűzött műsorra a győri
Kisfaludy Színházban -, akárcsak koráb-
ban, most is azzal becsüli meg közönsé-
gét, hogy nem kíván didaktikus lenni. A
kort, a XVI. század második felének bi-
gott erkölcsű Spanyolországát jobbára a
díszlettel jelzi. Vata Emil színpadképe
két kereszt közé tömöríti a cselekményt.
Az egyik felülről ereszkedik alá, és majd'
agyonnyomja a hatalom, az inkvizíció, a
megszállottság béklyójában szenvedő-
ket; a másik kereszt a színpad alján látha-
tó. E kettő harapófogója között zajlik az
előadás, itt sürög-forog a besúgók hada -
időnként, megítélésem szerint, talán
olyankor is, amidőn ez nem volna indo-
kolt vagy az udvar szigorú szabályai sze-
rint elképzelhető - és itt gyűlnek a felle-
gek az áldozatra szánt Don Carlosnak,
II. Fülöp fiának feje fölött.

Egy-egy szerencsés kézzel fölvázolt
portré a magánélet és a katolikus egyház
kettős szorításában senyvedő királyról,
Posa márkiról, a nemes lovagról, a becsü-
letnek Verdinél mindig oly nagy szerepet
játszó hősi áldozatáról híven szemlélteti
azt a kort, amelyben a Don Carlos cselek-
ménye játszódik. A rendezőnek bevált
szokása, hogy bizonyos jelképekkel ke-
retbe foglalja a játékot. A Bohéméletben
például Mimi állandó didergését, a Car-
menben a kezdettől jelen lévő féltékeny-
ségi motívumot, itt pedig a gyertyák láng-
ját éreztem ilyen szimbólumnak.

A gyertyáknak azért is van különleges
dramaturgiai szerepük ebben az előadás-
ban, mert a tűz nemcsak világít, nemcsak
Fülöp hajnali áriájában hallható, hogy „a

Verdi: Don Carlos (győri Kisfaludy Színház). Gregor József (Fülöp király) és Bede Fazekas Csaba (Posa márki)



Don Giovanni (Szegedi Nemzeti Színház). Jelenet az előadásból (MTI-fotó - llovszky Béla felvétele)

gyertyák tövig égtek", hanem láng pusz-
títja el az autodafé-jelenetben az eretne-
keket is. Ez a sors várna Fülöp fiára is, ha
a látott verzióban a szerzetes, azaz V. Ká-
roly nem mentené meg. Az excsászár
Carlost az inkvizíció elől a kriptába me-
nekíti - e mozzanattal ér véget ez a válto-
zat.

A szereplőket Torday Hajnal öltöztet-te
roppant díszes ruhákba, amelyek a XVI.
századi spanyol udvar ellentéteit is
hangsúlyozzák. A színpadkép mellett ez a
látványos kivitel is nagymértékben hoz-
zájárul ahhoz, hogy a Bor József rendezte
Don Ca r lo s megragadó szépséggel je-
lenjék meg a győri színpadon. Csala Be-
nedek vezénylése fontos tényezője a si-
kernek: ez a mind nagyobb érzelmi gaz-
dagodást mutató dirigens - ha zenekara
néhány botlását és félrecsúszását, vala-
mint a kórus egynémely hamis hangját
nem tudta is meggátolni - avatott kézzel
fogta egységbe a társulatot, ami ebben az
esetben nem volt csekély feladat.

Itt szeretném megjegyezni - és ez a
másik két előadásra is vonatkozik-, hogy
kritikai megjegyzéseim kizárólag a látott
estére érvényesek. A SZÍNHÁZ olvasói-
nak fölösleges - és talán sértő is - elma-
gyarázni, hogy az opera az a műfaj,
amelyben a prózánál is sokkal több múlik
az aznapi diszpozíción vagy indiszpozíci-
ón.

A biztonság és a megbízhatóság a Don
Ca r lo s győri előadásán mindenekelőtt
Gregor Józsefet jellemzi. Alakításainak
egyikével-másikával vitáztam már - és
véleményem részbeni jogosultságát ké-
sőbb maga a művész is elismerte-, de hu-

szonöt éves pályafutása alatt azt még soha
nem tapasztaltam, hogy fölkészületlenül
lépett volna a színpadra. Ha gyönyörű
basszus hangon megszólaló énekén nincs
is mit vitatnom, Fülöp-alakításának
némely plebejus vonása - például első
színre lépésekor vagy híres áriájának
kezdetén-már nem látszik teljesen indo-
koltnak. Valószínűleg ez mind a rendezés,
mind a művész részéről koncepció
kérdése, de számomra nem teljesen elfo-
gadható. Ez az egyetlen pont, ahol nem
éreztem kellőképpen megalapozottnak az
alakítást; másképpen föltétlenül mél-
tányolható, sőt nagyon fontos, hogy a
mostohaanyjába egykor szerelmes fiú és a
vetélytársként színre lépő apa között a
megszokottnál kisebb a korkülönbség. Sőt,
miután a látott előadáson Don Carlost a
mackós mozgású és ezen az estén
hangjának nem minden szépségét fölra-
gyogtató Rózsa Sándor játszotta, a hang-
súly - és az együttérzés - még inkább el-
tolódott a féltékeny apa felé.

Posa márkit a színészi készségei és kel-
lemes baritonja alapján méltán becsült
Bede Fazekas Csaba azzal a nemes pá-
tosszal keltette életre, amely Verdi hősei-
hez megkívántatik, és azzal a jó hangbéli
adottsággal, amelyet baritonénekeseitől a
zeneszerző ugyancsak megkövetel. Fő-
inkvizítorként Pintér Ferenc nem volt igazi
partnere és méltó ellenfele a három
főszereplőnek; a dramaturgiailag is na-
gyon fontos szerepnek inkább csak sema-
tikus vázlatát mutatta be, megfelelő belső
tartás, hatást keltő játék és az ehhez szük-
séges hangbéli adottságok nélkül.

A Don Ca r lo sn ak három fontos női

közreműködője van; közülük a legna-
gyobb figyelmet az Erzsébetként debütáló
Jobbágy Mária érdemelte ki. Ez az ala-
kítás a premieren ugyan nem mindig nőtt
fel hangja mély drámaiságához és szépsé-
géhez - különösen a második kolostor-
képbeli áriájában -, de ez nehezen is vol-
na elvárható egy lényegében még kezdő
művésztől; az indulás mindenképpen biz-
tató. Tas Ildikó - és itt ismét kénytelen
vagyok utalni a látott estére - eleinte azt
az aggodalmat keltette, hogy nem fog
tudni úgy helytállni, mint korábbi szere-
peiben, például Carmenként. Ebolija az
indításkor meglehetősen indiszponáltnak
tűnt, ám a későbbiekben a hang és az elő-
adás minősége erőteljesen javult. Ha já-
téka most sem elégített ki maradéktala-
nul, a királynénak tett vallomása árulásá-
ról már azzal az erővel szólalt meg, ame-
lyet Tas Ildikó értékei között tartunk
nyilván. Pirisi Editnek a rendezés a szo-
kottnál nagyobb játékteret és mozgási le-
hetőséget biztosított; apródként a fá-
tyoldalt nemcsak szépen, hanem jó játék-
kultúrával is adta elő. Ez utóbbi vonás
pedig ebben a mozgalmasságot és állandó
akciót kívánó operában elengedhetetlen
feltétel.

Don Giovanni

A Don Juan-témának és ezen belül Mozart
Don Gio van n i já n a k mérhetetlenül nagy
az irodalma; nem véletlen, hogy
problémáinak gazdagságát tekintve pél-
dául T. S. Eliot a Hamlettel rokonítja. Túl a
mindmáig időszerű témán, maga a mozarti
mű, amelyet E. T. A. Hoffmann az



operák operájának tartott, szinte kelet-
kezése és 1787-es prágai bemutatója óta a
viták kereszttüzében áll. Lényegében
műfaji kérdésekről folyik a vita, de ez
egyszersmind fölveti magának a Lorenzo
da Ponte írta librettónak és nem utolsó-
sorban a színrevitelnek a kérdéseit is.
Nem csupán arról van szó, hogy e mű
dramma giocoso vagy opera buffa-e, mert
akár tragikus epizódokkal átszőtt
vígoperának, akár vidám zenés darabnak
tekintjük, megítélését nehezíti, hogy eb-

ben a Mozart-operában lényegében jelen
van a teljes élet. Szellemes Mozart-kala-
uzában Spike Hughes csokorba szedte az
ábrázolt életjelenségeket, s megállapítot-
ta: a gyermekszülésen és az alkoholizmu-
son kívül (bár az utóbbihoz e sorok írója
hozzátehetné, hogy a bor dicsérete a cím-
szereplő áriájában, ha nem is alkoholiz-
musra, ám mindenképpen az ital szerete-
tére utal) tengernyi érzés zenei formába
öntése található meg a remekműben.

A két évszázados polémia a mű értéke-

léséről és a benne ábrázolt érzelmek mi-
nőségéről éppen olyan sokrétű és válto-
zatos, mint az a katalógus, amelyet Lepo-
rello, az ura zsarnoksága ellen időnként
föllázadó szolga tár Donna Elvira elé. Az
a hatszáznegyven nőszemély, akit Don
Giovanni meghódított, legalább olyan
szélsőséges típusokat képvisel, mint ami-
lyen szélsőségesek az operában ábrázolt
érzelmek.

A szolid és mértéktartó rendezések
mellett - ilyet láttam például 1987-ben, a
Prágai Tavasz alkalmával, a Smetana
Színházban, ahol a korszerűséget nem
annyira az előadás képviselte (Lepo-
rellóként a már nem egészen ifjú, de még
illúziót keltő Walter Berryvel!), mint in-
kább Josef Svoboda remek színpadképe -
emlékezetes a Ljubimov rendezte Don
Giovanni a budapesti Operaházban. Ez a
produkció alaposan megosztotta a kö-
zönséget; az előadás megértő és rokon-
szenvező tábora mellett sok ellenlábasa is
akadt a szovjet rendezőnek, aki ezúttal is
valami meghökkentőt, mondhatnám,
polgárpukkasztót produkált. Bár Kerényi
Miklós Gábor távolról sem olyan
nagynevű művész, mint a Taganka igaz-
gatói székébe visszatért szovjet kollégája,
és Szeged nem is a világ közepe, Don
Giovanni-rendezése mégis vitákat vált-
hatna ki. Főképpen, ha legalább annyian
megnéznék, mint nevezetes Macbeth- és
A bolygó hollandi-előadásait.

A rendező már az öltözetekben is a
mához közelít. Ezek a ruházatok a latin
mondást juttatják eszembe: mutato no-
mine, de te fabula narratur - azaz változ-
tasd meg a nevet, és rólad szól a mese.
Mert az tagadhatatlan, hogy a Da Ponte
és Mozart ábrázolta világ nagyon közel
áll hozzánk, s erre hívja föl a figyelmet a
szegedi előadás is. A Kónya András ter-
vezte, érdekesen elgondolt modern kosz-
tümök mellett Makai Péter színpadképe
rácsaival, ketreceivel, korlátaival, a szín-
pad alján elhelyezett hatalmas kereszttel
ugyancsak a mai időket idézi emlékeze-
tünkbe. Azt azonban meg kell jegyez-
nem: ahogy más rendezéseiben sem vált
ez mindig Kerényi Miklós Gábor előnyé-
re, itt is kissé túlságosan sokat mozgatja a
statisztériát, és mintha erőszakoltan kí-
vánná agyunkba vésni, amit szinte vala-
mennyi szereplő úgyis elmond, ábrázol,
hogy tudniillik Don Giovanni a nők fog-
ságában él, boldogul, ragyog-és szenved a
kárhozatig. Ha ez a fajta játék erősíti is az
ábrázolás hitelét, és jellemfestő erőt
kölcsönöz a színpadnak, olykor a sok sza-
ladgálás a zene rovására megy. Lehet,
hogy maradi a fölfogásom, de engem za-
var - és talán a nézőt is -, ha a legszebb
áriák, gyors vagy lassú recitativók közben

Rossini: Hamupipőke (Pécsi Nemzeti Színház). Hamupipőke: Benei Katalin (Tér István felvétele)



futkározás tereli el az énekesekről a fi-
gyelmet. Ez ugyanúgy megítélés kérdése,
mint annak a hatalmas, ördögi arcnak a
szerepeltetése, amelynek kétségkívül van
funkciója az előadásban, de számomra
kissé naturalisztikusnak hatott. A túlsá-
gosan didaktikus rendezésnek és szín-
padképnek régóta nem vagyok híve, és
különösen nem Mozartnál, akinél minden
pontosan benne van a zenében. A muzsika
nyeli el a Kormányzó személyé-ben Don
Giovannit, és ezt nem kell külsődleges
eszközökkel külön is hangsúlyozni.

Ha az imént zeneietlenségről szóltam,
azt sem hagyhatom említés nélkül: kár,
hogy a Kormányzó hangja meg az asztali
muzsika Don Giovanni palotájában nem
élőben, hanem magnetofonról szól. Az
előbbire ugyan lehet magyarázat - a sátá-
niságot a hangszalag fölerősíti -, de annak
a muzsikának gépi előadását, amely-ben
Mozart, Prága iránti hálája jeleként,
felcsendíti a Figaro egyik dallamát is
(Prágában aratott először igazi sikert
Mozartnak ez az operája, a kedvezőtlen
bécsi fogadtatás után), csak az erre a fel-
adatra nem eléggé fölkészült zenekar in-
dokolhatja.

Itt kénytelen vagyok ismét utalni rá,
hogy megjegyzéseim csak a látott elő-
adásra vonatkoznak. Ez pedig meglehe-
tősen rossz körülmények között zajlott le,
mert a számomra ma sem teljesen érthető
okok miatt elmaradt bemutatót követően
ez volt a második előadás, amely színházi
szakemberek szerint mindig visszaesést
hoz. Arról, hogy miért kellett hazaküldeni
a premierről az odasereglett kritikusokat,
különféle pletykák terjengenek. Annyi
bizonyos, hogy a címszereplő berekedt, és
kénytelen volt lemondani az előadást. Ott
volt azonban a másik szereposztás Don
Giovannija; ám ő a hírek szerint nem állt
olyan biztosan alá-bán, hogy vállalni
merte volna az elő-adást.

Akárhogy történt is, az általam látott
estén sem a zenekar, sem a karmester nem
volt abban a biztos formájában, amelyet
megszoktunk tőlük. Oberfrank Géza, aki
jól énekelhető magyar nyelvre újra
fordította az operát, ezúttal kissé
szabadjára engedte együttesét, amely sem
a zenélés fegyelmében, sem a hang-
szercsoportok szép megszólaltatásában
nem állt a helyzet magaslatán. Ennyi
pontatlanságot ritkán hallottam ebben a
zenei múltjára oly büszke városban, s eb-
ben föltehetően ludas volt a társulatnak
Szegedről már távozni készülő főzene-
igazgatója is.

Más lapra tartozik, bár természetesen az
előadás szerves része, Németh József

kitűnően megformált Don Giovannija.
Ebben a csapdába esett és pusztulásra ítélt
hősben vagy antihősben művészi fokon
egyesült mindaz, ami a szerepet élte-ti. A
legnagyobb elődökhöz méltó ez az
alakítás, játéktechnikájával, okosan vé-
giggondolt szerepformálásával. Talán nem
túlzás, ha azt írom: ez a Don Giovanni a
világ számos pontján megállná a helyét.

Kevesebb jót mondhatok a többi férfi
szereplőről. Kuncz László ezen az estén
nagyon rossz formában lépett a színpad-
ra; Leporellója sem hangban, sem alakí-
tásban nem elégített ki. E figura pedig
önként kínálja a hálásabbnál hálásabb
megoldásokat, ám az énekes nagyon ke-
véssé élt ezekkel, még a szellemesen szín-
padra állított Regiszter-áriában sem. Vajk
Lászlónak véleményem szerint nem való
Don Ottavio lírai szerepe. Más esetekben
előnyösebb oldaláról ismertem meg e
tenoristát, és akkor zeneileg is biz-
tonságosabban, mi több, a kottát ponto-
sabban megszólaltatva énekelt. Annak
ellenére, hogy Gurbán János a társulat
egyik erőssége, ezen az estén ugyancsak
rossz napot fogott ki; Masettója modoros,
fakó és színtelen volt.

A Don Giovanninak olykor passzivitásra
kárhoztatott női közreműködői sokkal
több elismerést érdemelnek. Matkócsik
Éva egy évvel korábbi operavizsgájához
mérten nagy fejlődésről tett bizonyságot:
Donna Annájában a kiérlelt drámaiság
szép példáját adja, hangja pedig a
művésznő sokoldalúságáról tanúskodik.
(A vizsgán ugyanis a Tannhäuser
Erzsébetjéből énekelt részletet, valamint
Mozart operájából Donna Elvira egyik
áriáját adta elő, márpedig mindkét szerep
más karaktert kíván, mint Donna Anna
szólama.) Donna Elvirát e szegedi elő-
adáson átélten, mély drámaisággal éne-
kelte a kiváló Pelle Erzsébet. Az ő alakí-
tása ugyanolyan biztonságos pontja volt az
előadásnak, mint Vámossy Éva Zerlinája.
E bájosan alakító művésznőt nem először
nyílik alkalmam megdicsérni kedves
szerepformálásáért és csengő hangjának
tisztaságáért.

Hamupipőke

A Pécsi Nemzeti Színházat is utolérte a
végzete: a debreceni, majd a szegedi szín-
házépület bezárását követően itt is átépítik
a teátrumot, így ez az ugyancsak több-
tagozatú színház is kényszermegoldások-
ra van kárhoztatva. Csakhogy míg a deb-
receniek és a szegediek olyan helyiség-
ben játszhattak, ahol volt valamiféle, e
célra létesített zenekari árok is, a jelenlegi
pécsi „nagyteremben" még erre sincs

lehetőség. A muzsikusokat úgy helyezik
el, ahogyan tudják, és a karmester is - n é -
mileg illúzióromboló módon - a nézőtér
felől jön be. A színpad technikai fölsze-
reltségéről kár is szót ejteni; ez csak a leg-
szükségesebb jelzésekre szorítkozhat.

Ilyenformán Rossini Hamupipőkéjének
előadását igazságtalanság volna azzal a
mértékkel mérni, mint a sikeres 1965-ös,
majd az 1981-ben felújított operaházi
bemutatót, s a Szentendrei Teátrum 1986-
os és 1987-es nyári előadásához sem
hasonlítható. Szegvári Menyhért Pécsett e
kamaraszínháznak is alig nevezhető
teremben kénytelen volt megalkudni a
körülményekkel, és a Huszár Klára pergő
fordításában előadott vígoperából azokat
az elemeket hozta a nézőkhöz közelebb -
ami a közelséget illeti, ez ebben az esetben
nem is eshetett nehezére -, amelyek
nemcsak triviálisak, hanem jellemfestő
erejűek is. Igy került testközel-be
Hamupipőke gonosz, intrikus mosto-
haapjának, Don Magnificónak mulatságos
alakja; a szerepet Egri Sándor alakította és
énekelte, kedvesen, eredeti humorral. Két
lányát Csáky Ágnes és Sajdy Júlia
megformálásában láthattam; mind-ketten
hangban és játékban is tisztességgel
helytálltak. A herceget Derecskei Zsolt
némi beszédhibával, a hangokat olykor
pöszén ejtve, de szépen énekelte.
Nevelőjét Kuncz László, inasát, jó játék-
készséggel, Vághelyi Gábor alakította.

Jóllehet, ebben az operaelőadásra
semmiképpen sem megfelelő teremben
sem a kamarazenekar, sem az énekesek
teljesítményét nem lehet igazságosan
megítélni, mégis föltűnt, hogy a szereplők
ezen az estén nagyon sok zenei hibát
vétettek. Ez különösen vonatkozik a cím-
szereplő Benei Katalinra, aki különösen a
második felvonásbeli áriájában nem-csak
pontatlanul énekelt, hanem mintha hangja
sem lett volna beskálázva. Ez egyébként
másokra is vonatkozott; és nincs olyan
muzsikálásra alkalmatlan terem, amelyben
ne lehetett volna észre-venni például
Vághelyi Gábornak olykor falsra
sikeredett énekét.

Ilyen körülmények között nehezen
ítélhető meg igazságosan Hirsch Bence
vezénylése, bár az biztos, hogy az együt-
tesek összefogásában, különösen a máso-
dik felvonás fináléjában derekasan helyt-
állt. Ennél több jó aligha mondható el
tisztességgel e dirigensi munkáról. Az vi-
szont mindenképpen az előadás javára ír-
ható, hogy a férfikórus például szépen
énekelt, és Uhrik Dóra koreográfiája, a
csekély helyet kihasználva, ügyesen szí-
nezte az előadást, amelyet Huros Anna-
mária takarékos díszleteiben és látványos
jelmezeiben adtak elő a jobb sorsra méltó
művészek.


