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 Az Orfeót megelőzően rendezett már
operát?

 Egyszer. Az Egyetemi Színpadon Monte-
verdi születésének négyszázadik évfordulójára
színpadra állítottuk a Tancred és Clorinda párvi-
adalát. Magyarul adtuk elő, pénz már akkor sem
volt valami sok, úgyhogy fekete körfüggöny előtt
játszottunk. Mivel Tasso Jeruzsálem falain kívül-
re helyezi a cselekményt, kértem Scheiber Sán-
dortól egy metszetet a kőfallal körülzárt Jeruzsá-
lemről. A színház erről a metszetről nagyítást ké-
szíttetett. Ez volta színpadkép. A jelmezeket
Illyés Mária tervezte, Csengery Adrienne volt
Clorinda, Rozsos István énekelte Tankrédot, a
Testót pedig Szecsey Margit. Tulajdonképpen
ez egész operarendezői múltam, egészen az
Orfeóig.

 Az Orfeo viszont valójában felfogható
előtanulmányként ahhoz a filmhez, amelyet oly
régóta tervez: a Heréltekhez.

Csengery Adrienne (Euridice), Derek Lee Ra-
gin (Orfeo) és Pánti Anna (Ámor) az Orfeo és
Euridice előadásában

- A Herélteket, Sven Delblanc könyvét Ör-
dögh Szilveszter barátom nyomta a kezembe, és
én egy éjszaka alatt elolvastam. Az első pillanat-
tól kezdve tudtam, ez az, amelyből filmet kell
csinálnom. A film első forgatókönyve a Mozgó
Világban jelent meg, később az Új
Symposionban, s nemrég a Nappali Házban
néhány részlet az utolsó változatból, amelyet
Szőcs Gézával közösen írtunk.
 A forgatókönyv elég lazán kapcsolódik a

könyvhöz. A forgatókönyv protagonistái csupán
mellékszereplői a Delblanc-műnek, ha ugyan
előfordulnak benne.
 Ahogy mondani szokás, Delblanc könyvé-

nek alapján vagy felhasználásával írtam a
forgatókönyvet. Rengeteget bogarásztam hozzá
Palermo, Bologna, Róma, Párizs, Brüsszel,
London és Berlin könyvtáraiban, fotóztam,
leveleztem, xeroxoztam, egyszóval alaposan
beleástam magam a korba. A Santa Cecilia
könyvtárában például találtam egy Farinelli-
életrajzot, amelyet a tizennyolcadik század óta
senki sem vett a kezébe. Lefordítottuk, és meg is

jelent az Új Symposionban.
Forgatókönyvemben elsősorban Farinellire és
Marchesire helyeztem a hangsúlyt. Egy Mozart-
levélben - akkoriban folyvást ezeket bújtam -
találtam egy Spagnoletta nevű, híres korabeli
énekesnőt, ő lett a harmadik főszereplő

je a tervezett filmnek. Engem Farinelli sorsa ér-
dekel legjobban. Próbáltam ragaszkodni az
olyan történelemmorzsákhoz, mint amelyet Leo-
pold Mozart ír le egyik levelében a tizennégy
éves Mozart és Farinelli bolognai találkozásáról:
„Cavalliere Don Broschit, avagy más néven Sig-
nor Farinellit is felkerestük a város melletti birto-
kán. Itt találtuk Spagnolettát is, mert ő lesz a pri-
madonna az operában, melyet májusban adnak
elő..."

Abban a pillanatban, ahogy elolvastam ezt a
levelet, elindult bennem a jelenet. Voltaképpen
ez a film kezdete. Megjelenik aztán benne a kor
operájának világa, feltűnnek a pasticcio operák,
Gluck reformoperája, és aztán így fut az egész a
csúcsra: a nagyjelenethez, amikor Farinellit pa-
radicsommal dobálják meg, amiért beöltözött
Euridicének, és a régi stílusban, trillákkal teletűz-
delve énekli ezt a csodálatosan egyszerű, lé-
nyegre törő muzsikát. Ez már nem kell a közön-
ségnek, mert ők hallották már az egyszerű újat is.
Ez a nagy konfliktus. Ebből persze egy szó sem
igaz, az egészet Delblanc találta ki, viszont cso-
dálatosan, mert fantasztikusan megmutatja a
stílusváltást. Ezért volt nekem olyan fontos, hogy
megtaláltam a Mozart-levelet Farinellistül és
Spagnolettástul, mert nálam ez a történet origó-
ja. Spagnoletta már Mozartot is énekel, hiszen a
kis Mozart azt csinálja, amit minden más zene-
szerző is tenne ilyen helyzetben: Spagnolettával
való találkozása első pillanatában már veszi is
elő az előző napon befejezett áriájának kottáját,
és csembalózza, Spagnoletta pedig dalolja. Az
az igazság, hogy Farinelli élete - ahogyan azt
életrajzírója, Giovanella Sacchi leírja - túl egy-
szerű, célszerű és banális ahhoz, hogy iz-
galmas filmet csináljon belőle az ember. Engem
a történetben az érdekel, hogy hogyan tud
csodát tenni egy hang. Az Orfeóban is a csoda,
a hang csodája ragadott meg.

 Biztosan ezért döntött a nálunk szokatlan
férfialt-Orfeo mellett.

 Magyarországon nem igazán ismerik ezt a
hangfajt. Vannak persze lemezek forgalomban,
meg koncerten is hallani olykor férfialtot, de alap-
jában véve kevesen ismerik. Bármilyen termé-
szetellenesnek tűnik is előszörre, ennél igazabb,
természetesebb Orfeót, mint amilyet Derek Lee
Ragin énekel, nem tudok elképzelni.

 Nem lehet, hogy ez inkább Derek Lee Ra-
gin művészi szuggesztivitásának köszönhető,
nem pedig hangfajának?

 Lehet, hogy a kettőnek együtt. Nekem egy
bariton hangú Orfeo is tetszik. Egy biztos: min-
denféleképpen férfinak kell lenni ahhoz, hogy
ezeket az érzéseket és indulatokat valaki őszin-
tén el tudja énekelni. Bármilyen nagy énekesnő
Janet Baker, a darab nem ugyanarról szól vele,
mint egy férfiénekessel.

J. GYŐRI LÁSZLÓ

OPERARENDEZŐK



 Nagyon jó, hogy említi Janet Bakert; ke-
véssel a kamaraoperai bemutató előtt ment a té-
vében az Orfeo Glyndebourne-ban, Janet
Bakerrel. A két előadás, a két rendezői és zenei
fölfogás ég és föld. Minden szempontból más.

 Glyndebourne-ban Peter Hall rendezte az
Orfeót. Hall szerintem zseniális rendező, akinek
láttam néhány Mozart-rendezését, és azóta is
minden Don Giovanniban és minden Figaróban
az ő kristálytiszta vonalvezetését szeretném vi-
szontlátni. Orfeója nem szólt hozzám, közömbö-
sen hagyott. Lehet, hogy azért is, mert a párizsi
változatot játszották, amelyik nagyon bőbeszé-
dű - szemben a nagyon tömör első, bécsi verzi-
óval.
- Láttam néhány más előadását is az Orfeónak,
és jól emlékszem Gaál István filmjére. Ezek a
rendezések - rengeteg erényük ellenére - nem
nélkülözik a komikumot, például amikor az Alvi-
lágot valami bugyborékoló, fortyogó, ködös ízé-
ként akarják ábrázolni. Ilyen apróságokon múlik,
hogy oda az illúzió; tetszik a zene, de kívül kerü-
lök a történeten, nem hat rám. Ön megkerülte a
problémát, operarekonstrukciót vitt színre, ti-
zennyolcadik századi operagesztusokkal. Vajon
szándéka szerínt az, amit mi az Arany János
Színházban láttunk, hiteles rekonstrukciója egy
tizennyolcadik századi előadásnak?

 Ami a régi hangszereket, a mozgást és a
koreográfiát illeti, igen, bár magáról az 1762-es
bécsi, burgtheaterbeli Orfeo-bemutatóról nem
maradt fenn semmi, egy plakát sem, viszont ren-
geteg táncleírást ismerünk Angiolinitől. Például a
harmadik felvonás végi menüett, ahogy mi elő-
adtuk, az ő leírásán alapul. A többi tánc csak ele-
meiben volt barokk. Eva Campianu, akinek
Európában nem hiszem, hogy van párja, a
barokk táncok szellemében koreografálta meg a
többi mozgást. Ami a rendezést illeti, az nem
rekonstrukció, bár lehet, hogy néhányan annak
látják. Ennek az előadásnak ez lett a nyelve.
Föl sem merült bennem, hogy megpróbáljam
színre vinni ugyanúgy az Orfeót, mint 1762-ben
tették. Ma-gától értetődően merült föl bennem,
hogy én tervezzem a ruhákat. Filmesként nekem
a látvány, a színek nagyon fontosak. Amikor a
Kamaraopera igazgatójával, Selmeczi
Györggyel először beszéltünk a darabról,
semmi másra nem kért, csak arra, hogy
csináljak színházat az Orfeóból. Akármilyen
bolondot, csak színház legyen. A Gluck-mű
címlapján ez áll: azione teatrale - színházi
cselekmény, s mi ezt próbáltuk megvalósítani.
Mára nyitányt megtáncoltattam, cselekménnyel
dúsítottam. Itt csípi meg a kígyó a krinolinban
táncoló Euridicét. Ma már nemigen ismerik az
emberek a mitológiát, ezért el kell mesélni, meg
kell jeleníteni, hogy miért halt meg Euridice.
Vashegyi György, az opera ifjú karmestere ször-
nyen idegenkedett ettől, de végül meggyőztem.
hogy a klipek korában a néző nem ülhet

Derek Lee Ragin (Orfeo)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

jól nevelten, karba font kézzel a félhomályban,
várva, hogy bebillegjen Orfeo. Azt akartam, hogy
a két címszereplő szinte mindig jelen legyen,
ezért is folytatódik úgy a jelenet - pontosabban
kezdődik úgy az első felvonás -, hogy a halott
Euridicét a nézőtéren keresztül hozzák be. Még
nem látjuk a mögötte lépkedő Orfeót, de már
halljuk fájdalmas kiáltását: Euridice! Sokaknak
könnyet csalt a szemébe, ahogy Derek Lee Ra-
gin először megszólalt. A második felvonás ele-
jén is megjelenik Euridice. A párizsi változatból
átvett „boldog lelkek" fuvolaszólójára komponál-
tunk egy beavatási szertartást, ahol a fehér fáty-
lat ő is megkapja: beavatják. Ezek a vállon átve-
tett fátylak a szereplők görögségét jelzik, egy-
szersmind azt is, hogy az illető éppen hétköznapi
ember-e, boldog lélek vagy fúria: színes, fehér
vagy fekete fátyol borul a vállakra. Ennél sokkal
több jelzés Gluck korában sem került az éneke-
sekre, ahogy a korabeli leírásokból és metszete-
ken látom. Végül, amikor amikor Orfeo elhagyja a
boldog lelkek szigetét - Euridicét Orfeo mögé
vezetik, és együtt indulnak a Styx felé -, az Euri-
dicét Orfeóhoz vezető boldog lélek ugyanolyan
vérszínű ruhát visz a karján, amilyet Orfeo visel a
darab folyamán. Ez is a harmadik felvonás elő-

készítéséhez tartozott, ahol kibomlik a két ember
drámája. Derek és Adrienne sűrűsége kellett
hozzá, hogy ilyenné formálódjék, amilyen lett. Itt
nem volt szükség semmilyen gesztikára, itt két
ember őrületes viharát éljük át: szeretsz, nem
szeretsz, rám nézel, nem nézel rám... Euridice a
legkülönbözőbb fortélyokkal próbálja rávenni
Orfeót, hogy nézzen végre rá. Ájulást színlel, és
közben fél szemmel lesi a férfit, hogyan reagál.
A harmadik felvonás olyan, mint egy modern
dráma.
 Egészen más stílusban is rendezte meg,

mínt az előző kettőt.
 Igen, itt mások a jelmezek is, itt Euridice

is görög ruhát visel, ő is vérszínűt; Orfeo
egyébként végig ilyet visel, az volt az
elképzelésem, hogy ő az örök avantgárd
művész, a mindenkori mű-vész, aki felül 'tud
emelkedni a konvenciókon, akinek mindent
lehet, s a hangjára minden meg-nyílik. Neki
ezért nemis kell felvennie a tizennyolcadik
századi operagesztusokat. Euridice az első két
felvonásban jelzésszerűen mutatja ezeket a
gesztusokat, a harmadikban nem.
 - Az is a rendezői koncepció része, hogy

a zenekart a színpadra telepítette?
 Viszonylag későn derült ki, hogy az Arany

János Színház zenekari árkában harmincegy
muzsikus nem fér el. Végül a szükségből
kovácsoltunk erényt: a barokk színházak
perspekti-



vikus formáit próbáltuk megjeleníteni ezen a
csöpp színpadon - úgy, hogy a zenekar is itt
kapjon helyet. Szóval, hogy a kérdésre válaszol-
jak: átszűrtük magunkon a tizennyolcadik
századot, zenét hallgattunk, festményeket
néztünk, gesztikaábrázolásokat
tanulmányoztunk, és így alakult ez az előadás
olyanná, amilyen lett.

Kerényi Miklós Gábor

- Az Operaház új igazgatója azt nyilatkozta,
hogy 1995-ig elkészült a színház műsorterve. Az
új vezetés milyen lehetőségeket kínált föl ön-
nek? Mit fog rendezni?

 Nincs még információm az elkészült mű-
sortervről, de bízom benne, hogy jelentősfelada-
taim lesznek. Legközelebb Rossini Mózes című
operáját rendezem, amelynek karmestere Lam-
berto Gardelli lesz.

 Az új operaházi vezetés tervei szerint
nagy különbségek lesznek a két ház művészi
arculatában. Önnek mi a véleménye erről?

 Egyelőre nem tudom, hogyan gondolják a
változtatást. Az Erkel Színházban nyilvánvalóan a
könnyebb műfajok is megjelennek, operettek,

sőt végső határesetként rockoperák is, ami ön-
magában még nem lenne baj. Azzal viszont nem
értenék egyet, ha teljesen megváltoznék az Er-
kel Színház profilja, ha ott csak a könnyű műfaj
lenne jelen, szemben az Operaház komoly
arculatával. A jó megoldás szerintem az lenne,
ha az Erkel Színházban a populáris, látványos
operák mellett néhány operettet és esetleg
musicalt is bemutatnának.
 De vajon miért kellene az Operaháznak

át-vennie az Operettszínház vagy a Rock
Színház szerepét?
 Van néhány nagyoperett, operett, amely

minden további nélkül vállalható: A cigánybáró,
az Egy éj Velencében, a Szép Heléna, Oscar
Strauss Varázskeringője vagy Lehár Guidittája.
Ezek egytől egyig nagyon magas színvonalú ze-
nés darabok; beleillenek egy olyan, két házzal
működő opera műsorába, amely egyszersmind
népoperai funkciót is betölt. Kevésbé vagyok
meggyőződve a musical operaházi létjogosult-
ságáról - a zenei stílus mássága miatt -, bár

Jelenet a Hoffmann meséi operaházi előadá-
sából (MTI-fotó)

meg kell hagyni, a rockopera műfaja közelebb áll
az operához, mint az operett. A zenés színház
furcsa dolog. Szürreális, mert a szereplők nem
beszélgetnek, hanem énekelnek a színpadon.
Az operett inkább a mesék világába tartozik:
szürreális mese. Az opera viszont ősi, archaikus
érzeteinket megfogalmazó mítosz. Ilyen a rock-
opera is, csak más a zenei szövete.

 Halomra dönti korábbi elképzeléseimet. Az
ember laikusként azt gondolná, a felhasznált
zenei eszközök minősége a meghatározó: az
operett zenei nyelve más, mint az operáé.
 A zenedráma komponistája nemcsak zenét

ír, hanem a történetet is ő maga formálja meg. Az
operák librettóját gyakran lenézik, pedig nem a
szövegkönyv konkrét mondatai a lényegesek;
fontosabbak a szituációk, a jelenetfűzés, a törté-
netvezetés. A jelenetek feldolgozásának minő-
sége helyezi mitikus szintre a darabot az egyik
esetben és a mese szintjére a másikban. Ha Ver-
di Macbethjére gondol, a komponista nem csu-
pán a zenét tartja a kezében, hanem a történet
vonalvezetését is azzal, hogy mit és milyen terje-
delemben zenésít meg. Ő jelöli ki a zenedráma
súlypontjait. Elrettentő példaként szokás emle-
getni A végzet hatalma szüzséjét. A történet



ugyanis igen zavaros. Így nem is értheti meg az,
aki nem szereti a Homburg hercegét vagy a Heil-
bronní Katicát, vagy Mrożeket és Beckettet. A
végzet hatalma ugyanis maga az abszurd. Itt
más a mérce. Ez a kiszámíthatatlanság ősmíto-
sza, és Verdiben föl sem merült, hogy meg akar-
jon felelni a realizmus ismérveinek.
- Ha az Operaház igazgatója történetesen elol-
vassa ezt a beszélgetést, és haladéktalanul ki-
osztja Önnek A végzet hatalmát, mit rendez be-
lőle ? Abszurd drámát? A konvencionális rende-
zések, mint amilyen a most futó budapesti is,
realista módon próbálják elmesélni a történetet, s
nem játszanak rá az abszurditásra.

- Nyilvánvalóan úgy rendezném, ahogy ér-
zem. De azzal, amit az imént elmondtam, éppen
arra szerettem volna rávilágítani, hogy a kleisti,
sőt a schilleri vadromantika és az abszurd között
van kapcsolat. Közös bennük a felismerés, hogy
a világ nem úgy működik, ahogy azt mi gondol-
juk. Hogy minden megtörténhet, és az ember
nem is irányítója, hanem elszenvedője az ese-
ményeknek. Ez az azonosság tehetné oly kor-
szerűvé az operát, csak hát a vadromantika túl-
zásait, szélsőségeit megnyirbálja és feledtetni
akarja a naturalizmus, a realizmus és az úgyne-
vezett szocialista realizmus. Ezért A végzet
hatalma színrevitelénél mint rendezőnek csak
az lehet a szándékom, hogy az alapmítoszt mai
módon átélhetővé tegyem. Mert meg lehet úgy
is rendezni, hogy a nézőnek esztétikai
gyönyörűséget szerezzen a szép zene és a szép
látvány; vagy úgy, hogy esztétikai örömöt
szerezzen, és a zene mellett a színpadon
megjelenjen egy drámai cselekménysor,
amelynek bizonyos pontjain a zenei és drámai
egybeesés katartikus élményt okoz; de úgyis,
hogy a nézőben - túl az esztétikai örömön - a
mai világgal kapcsolatos asszociációk
ébredjenek. Hogy rájöjjön: itta világ kiis-
merhetetlenségéről, őrületéről, az áldozatok ér-
telméről, illetve értelmetlenségéről van szó, és a
megoldást a hit jelenti. Engem természetesen
csak ez az utóbbi lehetőség érdekel.

- A Magyar Állami Operaházban ma többféle
rendezői stílus van jelen, jóval több, mint
mondjuk, tíz évvel ezelőtt. A határkő minden bi-
zonnyal Ljubimov Don Giovannija volt, amely
fölszabadította a ház rendezőit. Azóta a sok
konvencionális előadás mellett van néhány „bo-
lond" rendezés ís.

- Annyiban helytálló a megállapítás, hogy a
Don Giovanni óta szinte mindent szabad. A Pet-
rovics-érában sokat kísérleteztek, ám e kísérle-
tek közül jó néhány mellékvágányra futott. Még-
is: ez olyan operaház, amelyben sok stílusnak
kell együttélnie. Itt két színház van, nagyon
heterogén közönséggel, amelyre nem szabad
egyet-len stílust rákényszeríteni.

- Önnek, aki prózái is rendez, eddig két ren-
dezése volt az Operaházban: az Ormindo és a

Hoffmann meséi. Vajon mi az, ami a leginkább
vonzza ehhez a műfajhoz? Fölfedez-e valami-
lyen stiláris azonosságot saját eddigi
rendezéseiben? Egyáltalán, kell-e, hogy egy
rendezőnek saját, jellegzetes és fölismerhető
stílusa legyen?

Engem a mítoszok érdekelnek, az egyes da-
rabok mélyén rejlő ősmítoszok és ezek mai élete.
A Hoffmannban ez a mítosza színház mítosza, a
művész harca az őt körülvevő világgal. Ám
ami-kor dolgozom, nem gondolkodom
stílusban. A darab maisága, érvényessége
érdekel. A döntő az, hogy mit sugall a darab, a
társadalmi és a színházi helyzet. Nem hiszem,
hogy egy rendezőnek el kell köteleznie magát
egy bizonyos stílus mellett. Az Ormindónál és
a Hoffmann-nál például fontosnak tartottam,
hogy az előadás stílusa ne ütközzön össze
alapvetően a nézők elvárásával. Ezt nem
gyávaságból tettem, hanem mert úgy
gondoltam, a színháznak sikeres elő-adásokra
van szüksége. Mindkét darabot meg lehetett
volna rendezni nagyon provokatív módon is. A
Hoffmann meséi esetében félrevihetett volna, ha
csak a szüzséből indulok ki, amely német, bár a
zene inkább francia. Amikor úgy döntöttem,
hogy a velencei jelenetben legyen gondola,
ennek az is volt az oka, hogy a közönség

igenis várja a gondolát. Most, a Mózes
rendezésére készülve, el tudok képzelni egy
jelen idejű előadást is. El tudom képzelni, hogy
a darab az Exodus nevű hajón játszódjék, vagy
akár a prágai zsidótemetőben 1944-ben. Vagy
ma bárhol a világon. Ezt nem azért mondom,
mintha okvetlenül valami aktualizált előadást
szeretnék létrehozni, de még ez is
előfordulhat. Hiszen adott egy bibliai történet,
amelyet Rossini az 1800-as évek elején, az
1800-as évek stílusában zenésített meg. Mai
szemmel szinte föloldhatatlan az ellentmondás
a bibliai történet kora, biblikus szentsége és
Rossini korának zenei stílusa, illetve az olasz
szabadságharcos eszmék között. Mindehhez
még hozzájön, hogy Rossini nem ismerhette az
1940-es évek történéseit, amelyek viszont a mi
történelmi tapasztalatainkhoz tartoznak, és
amelyekhez hasonlókra azóta is szert tehettünk.
Ráadásul a Mózes története rengeteg mindent
jelent a számunkra. Szól népek üldöztetéséről
és meneküléséről, az elkötelezett hit és a
szerelem tragikus ütközéséről, a szegénység
közepette is hitükben gazdag emberek és a döly-
fös, önhitt hatalom összeegyeztethetetlenségé-
nek mítoszáról, és mindezeken túl talán a legfon-
tosabbról: gyökereinkről.

-- Hadd tegyek fel egy „mondja, mester, ho-
gyan csinálja"-típusú kérdést: elmondható-e,
miképpen érlelődik meg önben egy rendezés?
Hogyan közelíti meg a művet, amelynek rende-
zésére készül?

Misura Zsuzsa és Gurbán János
A bolygó hollandi szegedi előadásában



- Zenészcsaládban nőttem fel, édesapám
énektanár volt, és én a zongora alatt ücsörögve
hallgattam, hogyan skáláznak jó nevű énekesek.
S bár magam is foglalkoztam zenével, alapjában
véve inkább prózai színházba, avantgárd prózai
színházba, álmodtam magam, így számomra
nem létezik külön sztori és külön zene, a zenés
színház természetes közegem. Hallgatom a ze-
nét, olvasom hozzá a librettót, és megpróbálom
megfejteni a történet gondolatiságát. Amikor úgy
érzem, megvan a megfejtés, akkor elgondolko-
dom, mi is az, ami ebben megérint, ami itt és
most fontos nekem. A fölkészülés időszakában
sok-sok kép jelenik meg előttem, néha össze
sem tartozó víziók, ám azután már ezeket szoros
csapatmunkában a díszlet- és jelmeztervezővel
együtt megzabolázzuk, és kitaláljuk a teret, a lát-
ványt, amely hitünk szerint a legcélszerűbben
szolgálja az előadás alapgondolatát. Innentől
kezdve az előadás már „ki van találva". Mire a
színpadra megyünk, a zene és a történet egysé-
ges egésszé válik bennem, és meglehetősen
pontosan tudom, mit szeretnék az előadással ki-
fejezni.

 Érik olykor meglepetések? Hogyan fogad-
tatja el az énekesekkel a koncepcióját?

 Szeretem, ha az énekesek is átszűrik ma-
gukon azt a gondolatsort, amelyet elmondok ne-
kik. Ám meglepetések csak kis dolgokban, rész-
letkérdésekben szoktak érni, koncepcionális
ügyekben nem.

 Említette a tervezőket, az énekeseket, de
nem említette a karmestert, aki pedig nyilvánva-
lóan meghatározója az előadásnak. Felsenstein
állitólag megmondta a karmesternek, milyen
tempókat vegyen, és a karmester tartozott az
előírt tempókkal dirigálni. Solti és Strehler utálta
egymást; szóval karmester és rendező viszonya
sokféle lehet, de ez a viszony egy operaproduk-
ciónál mindenképpen meghatározó. Ki a fonto-
sabb?

 A karmester. Az előadást ugyanis ő tartja
kezében. De Strehlernek és Felsensteinnek is
igaza van, mert ha a karmester más tempókat
vezényel, és más színeket, más árnyalatokat
kever ki a zenekari hangzásban, mint amilyen
árnyalatokat a rendező a színpadon
megvalósított, akkor az egésznek nincs semmi
értelme. Legalábbis az olyan színházban,
amilyet én szeretek, ahol mindennek oka és
jelentése van. A karmesternek és a rendezőnek
közös irányt kell találnia. Én azt szeretem, ha a
karmester jelen van a próbákon, és közösen
alakítjuk ki véleményünket a darabról. Nem
bánt, ha a karmester beleszól a rendezésbe,
mint ahogy annak is örülök, ha ő meg elfogadja
az én zenei gondolataimat. Nem jutna eszembe
tempókat diktálni egy karmester-nek, de
elvárom, hogy közölje velem elképzeléseit,
hogy azokat figyelembe tudjam venni a rendezés
során. Mindig is irigyeltem a

karmestereket, amiért ők irányítják az előadást,
miközben a rendező csak ül és szenved, mert
már semmibe sincs beleszólása.

 Ha már itt tartunk: van valami lehetősége
rá, hogy a kész rendezésen még csiszoljon, vál-
toztasson? Hogy a „lépcsőházi" ötleteit
megvalósítsa, vagy az első előadások
tapasztalatainak fényében módosítson a
produkción, vagy esetleg megakadályozza az
előadás szétzilálódását?

 Erre elég kevés a lehetőség, és a színhá-
zon belüli hangulat sem kedvez az ilyen próbál-
kozásoknak.

Nagy Viktor

- Ön 1991. áprílis elseje óta a Magyar Állami

Operaház főrendezője. A színház működési
rendjét, szervezeti felépítését az ősz óta hivatal-
ban lévő igazgató alaposan megváltoztatta.
Posztokat kreált és szüntetett meg. Milyen fel-
adatok hárulnak ebben az új helyzetben a főren-
dezőre? Mire terjed ki a hatásköre?

 Mindenre, ami a színpaddal kapcsolatos.
A főrendező irányítása alá tartoznak a szcenikai
műhelyek, a teljes műszaki gárda, a tárak, a vilá-
gosítók; mindaz, ami eddig iparszerű tevékeny-
ség volta színházban, most közelebb kerül a mű-
vészi produktumhoz. Számomra ez azt is jelenti,
hogy a díszlet- és jelmezátadások során bele-
szólhatok ezekbe a kérdésekbe.

- Meglepne, ha az elődeinek nem lett volna
beleszólásuk...

 Bizonyos értelemben volt beleszólásuk,
de nem volt lehetőségük rá, hogy betartassák a
ha-táridőket. Nem voltfegyelmi jogkörük. Más
tekintetben a főrendező feladatköre nem
különbözik a korábbi főrendezőkétől.

 Ön felügyeletet gyakorol a többi rendező
munkája fölött is. Akar-e befolyást gyakorolni a
színház stílusára, a többiek rendezéseire?

 Semmiképpen sem szeretnék beleszólni a
rendezők munkájának koncepcionális részébe,
én is nehezen tűrtem volna, ha valamelyik főnö-
köm lényeges kérdésekben megpróbál befolyá-
solni. Nem kívánok beavatkozni stíluskérdések-
be, és abba sem, ki milyen tervezőkkel dolgozik.
Csak a mércét szeretném magasra tenni. Ren-
dezőként megbuktatni pedig végképp nem sze-
retnék senkit, akkor sem, ha történetesen nem
rokonszenvezem az illetővel. Úgy gondolom, a
más sikere egyben az én sikerem is. Szeretnék
mindenkinek optimális körülményeket biztosítani
a rendezéshez, ám szeretném levonni a bukás
konzekvenciáit is. A színvonal emeléséhez azzal
is szeretnék hozzájárulni, hogy minden évadban
meg kívánok hívni egy „nagy nevet", az opera-
rendezés valamelyik nagy alakját.

- Ezt az információt nyilván nem osztotta vol-
na meg velem, ha nem tudna már valami bizto-
sat...
 Egyelőre nem beszélek erről, mert hátha

nem sikerül. De ha minden kötelezettség nélkül
elmondhatom, kit látnék szívesen itt, megemlít-
hetek néhány nevet: Luca Ronconi, Achim
Freyer, Götz Friedrich, Harry Kupfer, és nagyon
örülnék, ha Ljubimov is újra rendezne nálunk.
 Ön fiatal rendezőnek számít, abba az ope-

rarendezői osztályba járt, amelyet annak idején
Vámos László indított, és ahova négyen jártak.
Ön az Operaházban, pontosabban az Erkel
Színházban mindössze egy darabot rendezett, a
Toscát. A Madách Színházban két zenés dara-
bot vitt színre, és volt három operarendezése
Szegeden és Pécsett. A kivülállót tulajdonkép-
pen meglepheti, hogy valakit e szerény életmű
birtokában főrendezővé neveznek ki az ország
legrangosabb zenés színházában. Mi lehet a ki-
nevezés hátterében?
 Valószínűleg engem találtak a legalkalma-

sabbnak. Nem azért, mert olyan hihetetlenül te-
hetséges vagyok - bár, ki tud ja - , hanem azért,
mert ez hiányszakma Magyarországon. Tettek
róla, hogy az legyen: húsz-harminc évig senki-
nek sem jutott eszébe, hogy utánpótlást neveljen
a magyar zenés színházaknak. Engem ebben a
helyzetben egyáltalán nem lepett meg a válasz-
tás, természetesnek találtam, hogy megkeres-
nek.
 Ütő Endre igazgató többszőr is azt nyilat-

kozta, hogy markánsan szét akarja választani az
Operaház és az Erkel Színház profilját. Szerinte
az Erkelnek populáris darabokat kell játszania,
többek között operettet és musicalt is. Lehetsé-
ges, hogy ön az „új műsorhoz az új férfi", aki -
mint musicalrendezésben valamelyest tapasz-
talt és sikeres ember - újra tudná profilírozni az
Erkel Színházat?
 A kiválasztásomkor bizonyára figyelembe

vették ezt is, hiszen én operát - a főiskolai vizs-
gaelőadásom után - mindössze háromszor
rendeztem, operarendezőként tehát valóban pá-
lyakezdőnek számítok. Nem is kaptam korábban
feladatot az Operaháztól. Tehát nyilván a musi-
calrendezéseim alapján hívtak meg. Itteni tevé-
kenységemet is egy, a könnyű műfajba tartozó
műveI kezdem: Offenbach: Orfeusz az alvilág-
ban című operettjét rendezem meg az Erkel
Színházban. Ezzel meg lehet tölteni a színház
kétezer-kétszáz személyes nézőterét. Más lapra
tartozik, hogy miért csak ezzel, és miért nem
vonzanak telt házakat olyan darabok, amelyek-
nek nyilvánvalóan telt házzal kellene menniük.
Én abban látom a fő okot, hogy a repertoár ször-
nyen elöregedett, lerobbant. Egy operaháznak,
amelynek ilyen hatalmas repertoárja van, vá-
lasztania kell aközött, hogy a lerobbant elő-
adásokat megpróbálja felújítani - ez esetben



kevés lehetősége nyílik kevésbé ismert operák
bemutatására, mert mindig ugyanazokat a mű-
veket játssza új rendezésben és szereposztás-
ban -, vagy megpróbál valami újat mutatni a kö-
zönségnek. Azt hiszem, a helyes megoldás vala-
hol középen, a kettő között van. Egyensúlyt kell
találnunk a repertoárdarabok és a ritkaságok kö-
zött, és akkor megtelik a színház.

 Van még egy aspektusa a dolognak: kar-
ban kellene tartani az előadásokat; ez azonban -
tudomásom szerint - nem tartozik az Opera-ház
erősségei közé. Új szereplők beállításánál és
hosszabb szünetek után sem nagyon tartanak
színpadi és zenekari próbákat. Az előadások
rendre szétzüllenek, nézhetetlenné válnak, és ez
nem kifejezetten közönségcsalogató...

 Igen, ezt én is így látom. De még egy szó
erejéig visszatérve az előző kérdéshez: igen, a
régi rendezések kiüresednek. A Bohémélet ma
már nem idézi Oláh Gusztáv és Nádasdy Kálmán
szellemét, és karbantartása nem rendezőt, ha-
nem legalábbis restaurátort igényelne. Ami az
előadások lezüllését illeti, az sem csupán rende-
zői kérdés. Az Operaháznak nemcsak rendezői
utánpótlása nincs, hanem az a gárda sem nőtt
fel, amelyet német színházakban Abendspiellei-
ternek szoktak nevezni. Ez olyan feladatkör,
amely a hierarchiában a rendezőé után követke-
zik. Akik betöltik, segédrendezőként részt vesz-
nek az illető produkció létrehozásában, és ott ül-
nek minden előadáson. Ők vezetik a felújításokat
megelőző próbákat is. Nálunk nem alakult ki még
olyan tisztességes próbametódus sem, hogy az
új szereplők beállása kellő biztonsággal történjék
meg. Feladatomnak tekintem, hogy össze-
gyűjtsek egy olyan gárdát, amelyik rajta tartja
szemét az előadásokon, segíti az új beállókat,
hogy ne tébláboljanak tanácstalanul a színpa-
don.

 Beszélt az előbb az Operaház elaggott re-
pertoárjáról. Ön szerint milyennek kellene lennie a
repertoárnak?

 Két nézet szokott e tárgyban összecsapni.
Az egyik olyan megjegyzések formájában jelent-
kezik, hogy ez vagy az a mű fájdalmasan hiányzik
az Operaház műsoráról. Ez a nézet azt feltételezi,
hogy az Operaház hatalmas múzeum, amelyben
minden, az évszázadok során fölhalmozódott
értéknek jelen kell lennie: a Mozartoknak, a
Pucciniknak, a Verdi-operák legjavának, a
Trisztán és Izoldának, a Lohengrinnek, a Parsi-
falnak, és persze nem árt, ha a kiállított tárgyak
között ott áll a Ring is. Szerintem ezt a nézetet,
amely a színházat esztétikai szemelvénygyűjte-
ménynek tekinti, bízvást elfeledhetjük. Sokkal
használhatóbb szempont, ha például az énekes-
gárda összetétele diktál. Az, hogy melyik énekes
van csúcsformában, és melyik szerepre érett ép-
pen meg. Vagy nagyon jó olykor a divat után
menni. Ha valami „benne van a levegőben", ha

sokfelé elővesznek bizonyos operákat, ahogy
mostanában a Rossini-műveket veszik elő világ-
szerte, akkor miért ne mutatnánk be őket mi is? A
legjobb az, ha a világ operajátszásának divathul-
lámai összetalálkoznak egy-egy karmester,
énekes vagy rendező vágyaival.

- Ennek a színháznak hagyományosan nagy
repertoárja van. Annak idején Mihály András
kezdte ugyan sorvasztani, de még mindig renge-
teg opera van műsoron...

- A két házban körülbelül nyolcvan...

Jelenet a Hoffmann meséi szegedi előadásá-
ból (MTI-fotó - Ilovszky Béla felvételei)

- Ez mindenesetre ellene hat az ön elképze-
léseinek. Hogyan lehetne mégis áttérni egy új
rendszerre? Bécsben például „blokkrendszer-
ben" játszanak: egy-egy darabot egymás után
többször előadnak, aztán - mielőtt újra kitűzik -
kicsit leporolják, bepróbálják.

- Én radikálisabb repertoárcsökkentést is el
tudnék képzelnie, csak hát ezeknek a dolgoknak
számos vonzata van. Például változtatni kellene
hozzá a szerződtetések rendjén. Be kellene ve-
zetni, hogy a sztárok szerepre szerződjenek. A
repertoár leszűkítésével már nem lenne akkora
szükség az énekesek „közép- és alsó" gárdájá-
ra, akikre az egész jelenlegi szisztéma épül. Ak-
kor a bemutatókra összpontosíthatnánk, minő-



ségi előadásokat hozhatnánk létre, és megen-
gedhetnénk magunknak, hogy egy-egy új bemu-
tatót csakis a legragyogóbb csillagok szeren-
csés együttállásakor hozzunk ki. Tavaly két és fél
hónapig voltam ösztöndíjas a berlini Deutsche
Opernál, ahol láttam a Hoffmann meséit. A pre-
mier 1983-ban volt, én a tizenkettedik vagy a ti-
zenharmadik előadást láttam. Nem kötöttek
kompromisszumot, azt mondták, inkább ilyen
kevés előadást játszunk, de ragaszkodunk Neil
Shicoffhoz, aki a címszerepet énekli. Más nem is
igen tudta volna megcsinálni, mert egy ilyen
avantgárd rendezésbe nem tud valaki csak úgy
beállni. Visszatérve ami színházunkra, kísérletet
teszünk rá, hogy mi is átálljunk a blokkrendszer-
re. A szcenikailag nehéz Salomét vagy a Hoff-
mann meséit néhány napos szünetekkel, ciklus-
ban játsszuk.
 Az ön eddigi egyetlen budapesti

operarendezése, a Tosca, rendezői szempontból
nem hálás feladat, hiszen a Tosca rendezője
voltaképpen Puccini. Minden a világon benne
van a parti-túrában, nincs mit kitalálni. Szóval
nem vagyok abban a helyzetben, hogy
következtetéseket vonjak le az ön rendezői
stílusára és világára vonatkozóan.
 Én sem tudok ítéletet mondani saját stílu-

somról; ehhez túl sok műfajban dolgoztam. A
Toscát színes, szélesvásznú filmnek képzeltem.
A látványon kívül a második felvonás pszicho-
realista stílusú megrendezése volta célom. Sze-
geden a Hoffmann meséit a német expresszio-
nizmus modorában vittem színre. A Mária evan-
géliuma rendezése közben képeket láttam ma-
gam előtt, azokat próbáltam megvalósítani a
színpadon. Életem eddigi legérdekesebb vállal-
kozásának Edward Bond Learjének előadását
tartom. Ez kegyetlen, könyörtelen színház volt.
- Ön több műfajban mozog otthonosan. Bizo-
nyára már korábban meg kellett volna kérdez-
nem: miért éppen az operát választotta működé-
se fő területéül? Milyen operákat szeret legin-
kább?

- A színházszerű operát szeretem, a színé-
szileg és rendezőileg gazdag operajátszást.
Alapvető, hogy értenem kell a sztorit és a szerep-
lők egymáshoz való viszonyát. Operaszínpadon
kifejezetten ritka, hogy emberek jó helyzetekben
énekeljenek. Prózai színházakban ez természe-
tes alapkövetelmény, de az operaszínpadokon
többnyire statikus és emelkedett az előadás-
mód.

 Csakhogy prózai színházban a legtöbb
opera szövegkönyve színműként hatalmasat
bukna. Ezért nyilván nem is lehet ugyanúgy kö-
zelíteni az operához, mint a színdarabokhoz.

 Prózai előadásban sem jó, ha a szöveget
rendezik meg. A szöveg mélye, amit meg kell
rendezni, az opera esetében a zenében van. A
szereplő pszichikai és testi állapota, a környezet

hangulata, a politikai miliő mind-mind benne van
a zenében. A bárgyú, ostoba, terjengős, unal-
mas szöveg szinte mellékes a zenei közeghez
képest. Még A trubadurban is lehet olyan gondo-
latokat és kapcsolatrendszereket találni, ame-
lyeket a zene hordoz. Igencsak rosszul jár, aki
meg akarja rendezni A trubadur szövegét. A ren-
dező számára a zenei szöveg mélye az érdekes,
azt kell megfejtenie. És persze zseniális éneke-
sek kellenek hozzá. Erről az operában sosem
szabad megfeledkezni. Beszélhetünk napestig a
rendezésről és a színművészetről, de az operá-
ban a lényeg mégiscsak az, hogy a zene elemen-
táris erővel szólaljon meg és az énekes tökélete-
sen énekelje el a szólamát. Láttam egyszer Ber-
linben, a Komische Operben Harry Kupfer Don
Giovanni-rendezését. Fizikai szenvedést oko-
zott, mert hiába volt jó a rendezés, rettenetesen
énekeltek. Az operában hangfenoménokra van
szükség. Zsenikre, akik fantasztikusan énekel-
nek, illetve vezényelnek. Meg persze csodálatos
zenekarra. Nádasdy Kálmánról mesélik azt az
anekdotát, hogy elment valahová operát nézni,
és aztán megkérdezték a benyomásairól. Azt vá-
laszolta, hogy nagyon érdekes élménye volt,
mert kétszer látta a darabot. Először borzasztó
volt a díszlet, rémesek a ruhák, csúnya a
világítás, csapnivaló az egész. Másodszorra
csodálatosak voltak a díszletek, gyönyörűek a
ruhák, ragyogó a világítás. A második este
ugyanis jó szereposztásban, jó karmesterrel
látta a darabot. Ebben rengeteg az igazság, és
ez szerénységre inti a rendezőt. Persze az
énekesek nincsenek fölmentve az alól, hogy
színészileg kidolgozzák alakításukat. Az
operának a prózával szemben azaz előnye, hogy
a rendező kezébe szinte kizárólag remekművek
kerülnek, hiszen ami az év-századok
terméséből fönnmaradt, az majdnem kivétel
nélkül remekmű.

 Operarendezőként nyilván ismeri a szak-
ma nagyjainak rendezéseit. Bizonyára egyik-
másik rendezés hatott is önre. Említette koráb-
ban berlini élményeit. Miket látott?

 Végigülhettem Götz Friedrich Lohengrin-
próbáit. Lenyűgözött a fölkészültsége. Korábban
is rendezte már néhányszor a Lohengrint, és iga-
zán mindent tudott róla. Fantasztikus volt, ahogy
instruálta az énekeseket, és ahogy az énekesek
viszonyultak hozzá. Hallatlanul intelligensen ját-
szottak, nagyon tudták a szerepüket. Azt hi-
szem, a módszer, ahogy próbáltak, nagyon jel-
lemző a német iskolára: Friedrichre, Kupferre,
Joachim Herzre, akik mindannyian Felsenstein-
től tanulták a szakmát. Friedrich tökéletesen tud-
ja a darabot, és tisztában van mindennek a szép-
ségével, de elsősorban mégis a jelentéssel
törődik. A zene és a szöveg mögöttes tartalmára
koncentrál; Wagnernél a szövegre is nagyon kell
figyelni... Friedrich nem érzelmekkel, hanem hi-
deg aggyal, intelligenciával dolgozik, ugyanak

kor beleérző készséggel is. Belenéztem a
rendezői példányába...
 És mit látott? Milyen Götz Friedrich rende-

zői példánya?
 A bal oldalon láttam néhány krikszkrakszot

és nyilakat, amelyek a színpadi alaphelyzetre
utaltak. Az asszisztensei leírták az utasításait,
amelyek attól kezdve szentírásnak számítottak.
Lehetett még rajtuk finomítani, javítani, de nem
lehetett eltérni tőlük. Ponnelle-ről csak egy tele-
víziós portréfilmet láttam, ő teljesen más alkat,
mint Götz Friedrich, de éppolyan tudatos. A
Ponnelle-portréfilm hívta fel a figyelmemet rá,
milyen fontos lehet, ha két jelenet ugyanazon a
helyszínen játszódik. És ha ezt még egy zenei
motívum is aláhúzza, az embernek hirtelen
leesik a tantusz. Az Otello első felvonás végi
szerelmi jelenete Ponnelle rendezésében
ugyanott játszódik, ahol a negyedik felvonásban
Otello megfojtja Desdemonát. Itt bezárul a kör.
Ponnelle nagyon ért a térszervezéshez, és ahhoz
is, hogyan kell a zenei folyamatból kibontani a
pszichikumot. Különben Ponnelle trükkjét én is
fölhasználtam Mária rendezésemben. A Pietà
ugyanazt a testhelyzetet és helyszínt ismétli,
mint az a jelenet, amelyben Mária elengedi
Jézust.
 Hogyan alakul ki önben egy rendezés

alapgondolata?
- A darab szerkezetét próbálom felderíteni, a

zene és a szöveg viszonyát, azt, hogy mikép-
pen következnek egymásra az áriák, együttesek
és recitativók. Úgy akarom átlátni az opera szer-
kezetét, akár egy óráét, amikor az ember leveszi
a hátlapot, és megnézi a tengelyt és a rugókat.
Látnom kell a cselekmény szövevényét, és ha
már nagyon alaposan ismerem a művet, akkor
képek ugranak be. Sokat hallgatom a zenét, ol-
vasom a kottát, azután a díszlet- és jelmezterve-
zővel megbeszélem a színpadképet és a ruhá-
kat, majd részletes rendezői példányt készítek.
Ezt különösen a nagy apparátust mozgató, sok-
szereplős daraboknál tartom nagyon fontosnak.
Persze nem próbálom mindenáron „bevasalni",
amit kitaláltam. A rendezői példány csak puska.

 Hogyan próbál?
 A próbák kezdete előtt szeretek amolyan

olvasópróba-félét csinálni. Peter Brook mondta,
hogy teljesen mindegy, mit csinálsz az első pró-
bán, csak kezdjed el valahogy. Ez persze csak
bonmot, és én szeretem már mindjárt az első ta-
lálkozáskor meggyőzni a szereplőket elképzelé-
sem helyességéről. Sőt az operában és minden
más zenés színházban a rendezőnek igazság
szerint már akkor jelen kellene lennie, amikor az
énekes a korrepetitorral tanulja a szerepét; már
akkor ki kellene fejtenie elképzeléseit egy-egy
áriáról. Szeretek szobapróbát tartani és csak ké-
sőbb kimenni a színpadra. Szeretem, ha az éne-
kes is kreatív, neki is vannak ötletei. Azokat is ki
kell próbálni, elvégre attól próba a próba.


