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Szeged: az előadás v

Az előadásoknak is lehet
Nemzeti Színház legutóbbi V
fátum működött. A végzet ha
a végzet hatalma.

Az előadást még az előző
nár László vette tervbe Pál
Galgóczy Judit rendezésé
lásban a Verdi-mű az éva
produkciójának ígérkezett.
egyik legjobb munkája, töb
bizonyította, hogy ezt
színvonalon vezényli. A
története, vad romantikája,
mái pedig izgalmas találkoz
újat kereső, gondolkodásra
stílusával.

Időközben azonban Moln
zeneigazgató, s a bemuta
Molnárnak, Galgóczy pedig
előtt lemondta a rendezést. E
karmester - elvállalta, hogy
zösen megrendezi a darabo
tett Toronykőy Attila, Galgó
tense is, hogy mentsék a
előadásokat és a - Galgóczy
- már legyártott díszleteket

Ha csak végigolvassa az
talma történetét, nyomban
lalkozás nyaktörő voltáról.
ból igen nehéz darabról v
követő jelenetek más és m
szódnak, s kapcsolódásu
darabot elindító gyi
nevetséges: Alvaro eldobja
s épp szerel-mese édes
Egyáltalán: kevés darabja v
ennyi problémát vetne
megválaszolatlanul, amely
erős interpretációt.

Ha úgy vesszük, a halálu
bemutató létrejött, az előadá
rintem azonban nem vehe
szeretném leszögezni, hog
szempontból elfogadhatatlan
nyári játékokon több kisoper
egyikük sem profi rendező.
ilyen rövid határidővel boríté

nösen, ha nyilatkozataiban a zeneigazgató sem a

HUL
NÉ
kényszerhelyzetet hangsúlyozza, hanem arról
beszél, hogy az opera drámaiságát a zene egy-
magában is képes hordozni.

Pál Tamás az év elején került az operatársulat
M Á R O K T A M Á S
élére, és nyomban nagyszabású vállalkozásba
fogott: be akarja mutatni Giuseppe Verdi összes
operáját. Köztük több olyant, amelyet soha nemLÁMVASÚT
égzete

sorsuk. A Szegedi
erdi-bemutatójánál a
talmán beteljesedett

zeneigazgató, Mol-
Tamás dirigálásával,

ben. Ebben a felál-
d egyik kiemelkedő
Hisz a Végzet Pál

b korábbi előadáson
a darabot magas
darab szövevényes
dramaturgiai problé-
ást ígértek Galgóczy

serkentő rendezői

ár helyett Pál lett a
tó dirigálását átadta
két héttel a bemutató
kkor Pál - az eredeti
Bárdi Sándorral kö-
t. Segítségükre sie-

czy korábbi asszisz-
menthetőt, azaz az
elképzelése alapján

és jelmezeket.
ember A végzet ha-
meggyőződik a vál-
Rendezői szempont-
an szó. Az egymást
ás helyszíneken ját-
k problematikus. A
lkosság már-már
a pisztolyát, az elsül,
apját találja telibe.
an Verdinek, amely

föl s hagyna
ennyire kívánná az

grás sikerült, hisz a
sok lezajlottak. Sze-
tjük úgy. Az elején

y a dolog szervezési
. Noha Pál és Bárdi
át színre állított már,
Ezzel a darabbal és
kolni lehetett a vég-

eredményt: a félamatőr előadást. A színház
vezetésének mindenképpen arra kellett volna
törekednie, hogy a lehetőségeihez képest a
legjobb előadást hozza létre. Egyezzen ki
valahogy az alkalmas profi rendezővel, s ha a
darab legjobb karmestere épp a társulat tagja,
akkor vezényelje az operát, ne pedig rendezze.

Különösen érzékennyé teszi a veszteséget,
hogy A végzet hatalma a Szegedi Nemzeti Szín-
ház és a Szabadtéri Játékok integrációjának első
közös produkciója lett volna. A tervek szerint
Galgóczy rendezését 1997 nyarán a Dóm téren
is be kívánták mutatni, természetesen más
szereplőkkel. Most ez a terv is kútba esett.

A tavalyi operafesztiválon Szeged épp azzal
emelkedett a többi magyar operaház fölé, hogy
együtttudta képviselni a magas zenei színvonalat
és a korszerű színházat, és ezzel kivívta a
közönség, a szakma és a kritika elismerését
egyaránt. A mostanihoz hasonló manufakturális
megoldások azonban elbizonytalanítják az
embert. Külö-

Gregor József (Fiesco) és Réti Attila ((Paolo
Albiani) a Simon Boccanegrában

játszottak még Magyarországon. A műveknek
azonban csak egy része kerülne színre annak
rendje-módja szerint; többségüket úgynevezett
díszletezett koncert formájában készülnek elő-
adni. Már meg is tartották az első ilyen bemuta-
tót: a Simon Boccanegráét.

A zenekar a színpadon foglalt helyet, az éne-
kesek a rendezői balon, szmokingban-estélyi-
ben, kottából énekeltek, a háttérben a kor stílu-
sának megfelelő díszletfalak álltak. Mindezt
Toronykőy Attila rendezte el így, s ő talált ki
hatásos világítási effektusokat is. Minimális ren-
dezésében volt egy jó és egy szerencsétlen ötlet.
Didaktikusnak és fölöslegesnek tűnt, hogy az
énekesek pódiuma elé különböző tárgyakat,
főképp hatalmi relikviákat tett, és azokat a darab
megfelelő pontjain megvilágította. Telitalálat volt
viszont a kórus elhelyezése és mozgatása. A kar -
ugyancsak civilben - a forgószínpadon foglalt
helyet, egy félkör alakú fallal a háta mögött, s ez
a komplexum aszerint fordul ki s be, hogy külső
vagy belső kórust ír-e elő a szerző. A Bocca-
negraban igen fontos szerepe van a néptömeg-
nek (azaz a kórusnak), s ugyanilyen fontos a kint
és bent ellentéte, sőt dinamikus váltakozása.
Amikor például a nagy tanácstermi jelenetben a
nép beözönlik a palotába, Toronykőy befordítja a
kórust. Az eddig külső, domború oldalát felénk
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A végzet hatalma díszletét Juhász Katalin ter-
vezte (Veréb Simon felvételei)

fordító bástyát hirtelen belülről, homorúnak lát-
juk: a színpadi tér kitágul, a szín megvilágosodik.
S éppen ez a „kinyitás" megy végbe a zenében
is: az addig tompán, halkan hallatszó emberi
hangok hirtelen nagy erővel, élesen, szemből
szólalnak meg. A statikus forma egy csapásra
dinamizálódik. Nem számít már, hogy jelmez
vagy frakk, hogy színjáték vagy mozdulatlan
éneklés; a látvány, a forma összecseng a zenével,
és elementáris erejű színpadi hatás jön létre.

Persze a sikeres előadáshoz kellett azért még
egy-két zenei föltétel is. Elsősorban az, hogy
Simont és Fiescót Gyimesi Kálmán, illetve
Gregor József énekelje. Manapság az ilyen törté-
nelmi méretű, paradigmatikus hősök megjelení-
tésére szinte lehetetlen megfelelő művészeket
találni. Gyimesi és Gregor mind az egyéniség
formátuma, mind énekkultúra tekintetében meg-
felel a feladatnak. S ehhez csak apró adalék, de
nem meghatározó elem a két művész többéves
személyes konfliktusa. Az ő előadásukban való-
ban szikráznak Boccanegra és Fiesco duettjei.
Noha hangi adottságaik tekintetében természe-
tesen összemérhetetlenek, ám személyiségük
súlya s az életproblémák mélysége tekintetében
bátran mérhetjük őket, mondjuk, Lawrence
Tibbett és Ezio Pinza vagy Svéd Sándor és Szé-
kely Mihály párosához.

A másik föltétel a zenei irányításnak nem is
annyira a színvonala, mint inkább a szemlélete.
Pál Tamás olyan spontán drámaisággal s oly
személyesen formálta meg a zenei anyagot, hogy
ezzel a legnagyobb mértékig meglepi a mai kor
hi-fi, sztereo, CD stb. lepárolt, unalmas hibátlan-
ságához szokott fülünket. Mára a stúdiófelvéte-
lek csaknem tönkretették az élő zenélést. A
lemezek ugyanis, különösen a keverőpultokon
gondosan kidekázott fölvételek, egyfajta
szabványt képviselnek. Azt sugallják, hogy a
korongon a zeneművek mérték szerint szabott,
helyes elő-adásmódja hallható. Sok zenész
ezért nem a kottából, hanem a felvételekből
meríti előadás-módját, ami egyrészt unalmas
szabványosodás-hoz, az egyéni megoldások
hiányához vezet; másrészt a felvételekre
alapozott interpretáció mindig hibátlanságra
törekszik, s így elvész az invenció és a kockázat
izgalma. Szerintem ez rosszul értelmezett
toscaninizmus. A nagy olasz maestro ugyanis
tökéletességre törekedett, amelyet a
hibátlansággal összetéveszteni - nagy hiba. Ez a
kockázatmentes hibátlanság a mai kor
operafelvételeinek többségét hallgathatatlanná
teszi. A mai operalemez-barát főleg élő felvételt
szeret hallgatni, azt is lehetőleg a régebbi korok-
ból. Ezekben talál igazi drámai élményre, itt hall-
hat komoly hangokat, élvezheti a személyes ze-
nélés örömét. Ha a Boccanegráról van szó, akkor
ilyen tekintetben leginkább a Metropolitan 1939-
es előadása jön szóba, Tibbett-tel, Pinzával,

Giovanni Martinellivel, a karmesteri pulpituson
pedig Ettore Panizzával.

Pál Tamás legjobb vezényléseit az teszi emlé-
kezetessé és fölzaklatóvá, hogy a hallgató érzi,
mennyire belső problémája a muzsika, s mennyi-
re saját és jelen idejű megoldásokra törekszik,
Am ez csak a végeredmény, amelyhez az út a
zenekari szólamok pontos definiálásán, a tem-
pók, karakterek kontrasztos egymás mellé állítá-
sán keresztül vezet. A dráma nála nem hatások
sorozatából épül, hanem épp fordítva: a zenei
anyag pregnáns és drámai interpretálása szinte
váratlanul hatásos is. A Boccanegra félig kon-
certszerűen előadva is igen drámainak és dina-
mikusnak bizonyult. A Végzet viszont díszlettel,
jelmezzel, színjátékkal együtt is koncertszerűen
statikus maradt.

Abszurd a helyzet, hisz a néző szeme - illő
képzavarral élve - lépten-nyomon belebotlik
Galgóczy díszleteibe és ruháiba, az előadás pedig
folyvást a látvány ellen játszik. (A díszleteket
Juhász Katalin, a ruhákat Vágvölgyi Ilona tervez-
te.) Aki kicsit is ismeri a rendezőnő stílusát és
gondolkodásmódját, látta korábbi előadásait, az
felismerni vélve az eredeti intenciót, gondolatban
gyakran átrendezi az előadást. Ha például a ko-
lostor fala festett, áttetsző drapériából készült, s
a jelenetben külső kórus szerepel, rögtön adódik
az ötlet: átvilágításra, falak mögötti árnyakra ké-
szültek. A negyedik fölvonásban tágas, perspek-
tivikus oszlopsort látunk, Alvaro és Carlos pedig
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Réti Attila (Carlos), Sümegi Eszter (Leonora),
Wendler Attila (Alvaro) és Rácz István (Páter
Gvardian) A végzet hatalmában (Katkó Tamás
felvétele)

a színpad háromméteres közepén énekli el nagy
duettjét. Amely egyébként arról szól, hogy még
mindig semmit nem közeledtek egymáshoz, vi-
lágok választják el őket. Az ellentét azonban a
harmadik fölvonás katonai táborában a legéle-
sebb. Itt V alakban egymáshoz illeszkedő fala-
kat-árkádokat látunk, amelyek perspektivikusan
erősen torzítva lesznek mind alacsonyabbak.
Olyan az egész, mintha a szereplőkre rá akarna
dőlni a világ. Szuggesztív megoldás, követeli a
hasonlóan elrajzolt színpadi mozgást-csakhogy
az ebben a térben játszódó események ennek
ellenére merőben tradicionálisan vannak beál-
lítva.

A jelmezek nagyjából az első világháború ko-
rát idézik. Leonora férfiruhában olyan, mint egy
titkos ellenálló, Carlos hosszú kabátjában kiérde-
mesült harcfi. A színpadi játék erre a korváltásra
sem reagál. Az előadás megmarad a biztonságos
lebonyolítás szintjén.

A rendezői együttesnek akadt azért néhány
eredeti ötlete. Trabuccót, az öszvérhajcsárt pél-
dául a végzet vándorló koldusának fogják föl. De
az is érdekes, hogy Preziosilla középen lyukas
zászlóval hívja harcba a férfiakat, majd a jelenet
végén mindenkit halálra suhint a lobogóval. A
lyukas zászlónak van asszociációs tere - sajnos a
premier után bestoppolták. Gondolom, a

POFOSZ, a TIB vagy más nagy hatású szerveze-
tek tiltakozásától tartottak...

Ami a végzetet illeti, azaz előkészületeken túl a
bemutatót is elérte. Az első jelenetben ugyanis
nem sült el az ominózus pisztoly. Igaz viszont,
hogy a kép végén Calatrava gróf (Szakály Péter)
még a függöny összehúzása előtt fölült. A lövés
elmaradt, a halott viszont föltámadt, ezzel tehát
rendben is volna a dolog.

Az előadást a magas zenei színvonal élteti. A
Pavarotti-díjas Sümegi Eszter jó technikával, telt
hangon énekelte Leonórát. Világos tónusú drá-
mai szopránja illik a szerephez, kár, hogy bizo-
nyos előadásokon zeneileg föltűnően bizonyta-
lan volt. Szilfai Márta hangja súlyosabb. Néha
talán túl súlyos is, nem képes a megkívánt hajlé-
konyságra. Am Szilfainak az egyénisége is súlyo-
sabb: összehasonlíthatatlanul izgalmasabb figu-
rát teremt. Az első jelenetben amikor ő áll a
színpadon, Leonora csupa kihívás, csupa vívó-
dás, csupa kiszolgáltatottság. Még szembetű-
nőbb a különbség a Gvardiánnal énekelt duett-
ben. Ez a kettős Sümegi és Altorjay Tamás tol-
mácsolásában szép énekóra. Szilfaival és Rácz
Istvánnal igazi zenei összecsapás, ahol az
akaratok, az életprogramok hangok alakjában
feszül-nek egymásnak, majd simulnak össze.
Szilfai orgánuma sötétebb, hangadása vadabb,
mint Sümegié. Altorjay lágy basszbariton, Rácz
pedig dörgő basszus. Operában a hangminőség
sok mindent eldönt, de itt nem ez a különbség
lényege, hanem az, hogy az utóbbi páros sokkal
közvetlenebbül, elkötelezettebben énekel és
alakít. Ha Wendler Attilának jó napja van, akkor
muzikálisan, temperamentumosan énekli Alvarót.
Ha

rossz, akkora szerep felében fejhangra kénysze-
rül, s így értékelhetetlenné válik. A mostani so-
rozatban volt neki ilyen is, olyan is. Réti Attila
nagy formátumú tehetség nagy formátumú hi-
bákkal. Épp az a baritontípus, aki nemcsak ná-
lunk, de a világon másutt is ritkaság: sötét,
erőteljes, „zsíros" hanggal, biztos magassággal.
Ehhez még szuggesztív arc is társul, bár játéka
gyakran naturalisztikus, sőt néha nevetséges.
Am a zenei alapok hiányoznak, a tanári pályáról
nyergelt át énekesnek. Szerepformálásai ezért
nem annyira a zenei anyag, mint inkább a hang-
felvételek gondos tanulmányozásáról tanúskod-
nak. Carlosból jól ragadja meg és közvetíti a nagy
indulatokat. Am árnyalatai nincsenek, s a figura
ellentmondásaival sem tudott mit kezdeni. Neki
hiányzott a leginkább egy erős kezű rendező.
Ennél azonban nagyobb probléma, hogy hangja
nem stabilizálódott, gyakran mozog. Márpedig,
ha továbbra is az olyan drámai szerepeket ambi-
cionálja, amilyen Carlos, nem várható, hogy ez
javulni fog, épp ellenkezőleg. Ő egyike azon ifjú
énekeseinknek, akinek igen nagy szüksége volna
egy jó külföldi, főleg olasz mesterre.

Molnár László jó arányokkal, a tőle megszokott
odaadással és elánnal dirigálta az előadást.

A szegedi Végzet élvezettel hallgatható, ám
nehezen nézhető előadás. A legnagyobb kár a
lehetőség elszalasztása.

Miskolc: Scarpia mint sarmőr

Kevés drasztikusabban jellemző belépő van az
operairodalomban, mint Scarpiáé a Toscában. A
zene végtelenül karakterisztikus és teljesen egy-
értelmű erőt, hatalmat, durvaságot sugároz. Kü-
lönösen, hogy mindez egy vidám körtánc után
következik.

Puccini talán ebben a művében fejlesztette
leginkább tökélyre az átmenetek művészetét.
Ahogy a két forradalmár, Cavaradossi és Ange-
lotti izgatott párbeszédéből szerelmi kettőst épít,
vagy amint ugyanők zaklatottan elmenekülnek az
ágyúlövés után, s betoppan az izgága Sekres-
tyés, páratlan leleménnyel kapcsolódnak egy-
máshoz, sőt nőnek ki egymásból az ellentétes
karakterek. A legmeglepőbb s ezért leghatáso-
sabb pillanat azonban, amikor a hancúrozó-
ünneplő ministránsfiúk forgatagát kettéhasítja a
rettegett rendőrfőnök érkezése. Ekkor szólalnak
meg a híres Scarpia-akkordok, amelyeket egy-
szer már hallottunk: baljós előérzetként ezek in-
dítják a darabot.

A színpadra lépő figurát azonban nem csak ez a
zene festette már le nekünk. Egy korábbi jele-
netben Cavaradossi így beszélt róla: „Ez álnok,
rút szatír, szívében százezer ördög minden bűne
megfér, térden csúszik, gonosz kéj tüze forr keb-
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lében: bűntárs és durva hóhér!" Várady Sándor
műfordítása természetesen nem teljesen szö-
veghű, de a legfontosabb szavak, „bigott, szatír,
gyilkos", az olasz eredetiben is megvannak. Per-
sze Cavaradossit ebben a kérdésben nem tekint-
hetjük „politikailag elfogulatlannak", ám a zene
Puccini véleményét is egyértelműen közvetíti. A
tenor szólam mélyben, mondhatnánk, mély föl-
háborodásban recitál, dallamot nem írta szerző.
Mindezt a zenekarban a mély vonósok és mély
fúvósok festik alá. Majd az utolsó szóval („boia=
hóhér') egy magas b-re lendül az énekszólam. A
magas hang az operában Verdi óta nem a véletlen
szüleménye, hanem mindig a nagy elragadtatás,
a legmagasabb érzelmi hőfok érzékeltetésére
szolgál. Mintegy a kiáltás megfelelője.

(Érdekes egyébként, hogy Cavaradossi a Scar-
piát bemutató frázisok után még magasabbra
megy: „Bár életemnek árán is megmentem önt!" -
szó l Angelottihoz, s mondatának a csúcshang-ja
egy h. Mintha Puccini azt mondaná, hogy
Cavaradossiban a Scarpia iránti gyűlöletnél is
erősebben él a szabadság iránti elkötelezettség s
a jó barát megmentésének fontossága. A má-
sodik felvonás híres „Vittoriá!"-ja szintén b-ig
megy föl. Ebben a lendületes ariozóban Cavara-
dossi Napóleon csatanyerését és a szabadságot
élteti. H-ig már csak egyszer tornássza föl újra
hangját: a harmadik felvonás kettősének végén
Toscával együtt kiáltja a nehéz magas hangot,
amikor szerelmük eljövendő boldogságáról éne-
kelnek.)

Szóval a Jó és a Rossz elég alaposan ki van itt
osztva, a figurák értelmezési tartománya meg-
lehetősen szűk. Ehhez képest Miskolcon szín-
padra lépett egy elegáns, galambősz öregúr, nagy-
úri tartással, finom szakállal. Ráadásul nagyon
szép, lírai hangon is énekelt. Bede Fazekas Csaba
megjelenésétől, hangjától, lényétől mi sem áll
távolabb, mint a durvaság, az erőszak. Az egész
színpadi jelenség olyannyira nobilis és meg-
nyerő, hogy - szinte tönkreteszi a darabot. Külö-
nösen, ha a Jót egy nagy hasú, golyófejű, puhány
nagy gyerek énekli. Amikor Albert Tamás színre
lép, a közönség minden alkalommal fölnevet, ami
szerintem egészséges szemléletről árulkodik. A
hatás különösen a második felvonásban
frenetikus, amikor megkínzottan, vérző fejjel, té-
pett ingben vonszolják a színpadra. Legyünk tár-
gyilagosak: erről az emberről senki nem hiszi el,
hogy szenved. Amint azonban énekelni kezd,
elnémul a nevetés, mert jól énekel. Amikor pedig a
felvonások utána függöny elé lép, taps fogadja.

Am ezek után teljesen érthetetlen, hogy Tosca
miért ezt a duci és komikus alakot szereti, amikor a
vak is látja, hogy a másik mennyivel vonzóbb.
Úgy vélem, ma az operaszínpadon ez fontos
probléma. Nem lehet egy darab szerepeit pusz-
tán a partitúra alapján kiosztani, nevezetesen:
Tosca - drámai szoprán, Cavaradossi - spinto

tenor, Scarpia-hősbariton. Figyelembe kell venni
az alkatot, az egyéniséget és a színészi kvali-
tásokat is. Különösen Miskolcon, ahol stagione-
szerűen játszanak operát, azaz minden egyes
darabra társulatot ver buválnak össze. Ilyen eset-
ben komoly hiba, hogy az egyes szerepekre tel-
jesen eltérő karakterű énekeseket hívnak. Hisz a
másik Cavaradossi, Vajk György merő ellentéte
Albertnek: magas és karcsú. A másik Scarpia,

Pirisi Edit (Tosca) és Vajk György (Cavara-
dossi) a Puccini-operában

Tóth János is teljesen más figura mint Bede
Fazekas, és eltérő a hangja is. Ha a vonzó meg-
jelenésű Vajk és a krampusszerű, csúnya hangú
Tóth a két főszereplő, akkor egészen más lesz az
előadás viszonyrendszere.

Már ennyiből is nyilvánvaló, hogy Majoros
István rendező cs. k nagyon általános képet ad a
darabról. A Tosca egyike a legkötöttebb drama-
turgiájú műveknek, Puccini a mozgásokat is be-
leírta a partitúrába, meg aztán a zene is nagyon
erősen karakterizáI, így a rendező elég kevés
szabadságot kap. Majoros jól bonyolítja le a cse-
lekményt, de nem sokat ad hozzá. Jó ötlet, hogy
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Scarpia nem a földön hal meg, hanem széken
ülve. Tosca még lelógó kezét is a szék karfájára
illeszti, hogy messziről úgy tűnjön, csak alszik.
A második felvonás sikerült legjobban. A dísz-
let is itt hoz valami újat: félkörben három nagy
ajtó helyezkedik el, majd mögöttük újabb há-
rom. Igy a szituációnak megfelelően szűkíteni
és tágítani lehet a teret. Az utolsó felvonásban
viszont zsúfolt és zavaros az Angyalvár sok
bástyája, lépcsője, és a katonák is érthetetlen
rendben vonulnak le s föl. (Díszlet- és jel-
meztervező: Zeke Edit.) A siralomházban szo-
kott lenni asztal és szék. Itt nincs semmi, ezért
Cavaradossi a lépcsőre kénytelen telepedni, s
a térdén próbál levelet írni. Mai zsargonnal:
bénázik.

A szereposztás ellentmondásai nyilvánvaló-
ak. Szerintem ilyen helyzetben a rendezőnek
kötelessége számolni az énekesek alkatával s
annak következményeivel. Bede Fazekas Csa-
bából például nem sok hiányzik ahhoz, hogy

A Tosca kivégzési jelenete
(Strassburger Alexandra felvételei)

nagyszabású, különleges Scarpiává váljon. A
rendőrfőnök egyszersmind báró is, és Bede Fa-
zekasban megvan a nemesség. Konzekvens
figurát formái, játékának izgalmas rendszere
van. Például alig ér hozzá valamihez. Az ajtókat
nyitják-csukják neki, beosztottjait csak szavakkal
és kézmozdulatokkal dirigálja. Az első felvonás-
ban egyedül Tosca kezét érinti meg, amikor
szenteltvizet nyújt neki. A másodikban sem
teperi a földre Spolettát, csak indulatosan feléje
lép, s az máris megsemmisül. „Fizikai munkára"
csak egyetlenegyszer vállakozik: amikor
kettesben marad Toscával, saját kezűleg csukja
be az ajtókat. Ettől aztán gesztusa nagy
hangsúlyt kap, világosan mutatja, hogy a
bárónak mennyire fontos ez az együttlét. A
kínzási jelenetben a legtöbb Scarpia kétszer is
letámadja Toscát, nem bír magával, egyszerűen
elkezdi taperolni, itt lepleződik le legvilágosabban
a kéjenc: Scarpiából ugyanis az egyik kéj, a
kínvallatás érzéki élvezete kivált-ja a másik kéj,
a szexualitás iránti olthatatlan vágyat. Eddig
úgy viselkedett, mint egy angol gentleman,
most viszont megfeledkezik magáról, és azt
csinálja, amit egy részeg katona szokott.

Bede Fazekas erre a közönségességre képte-
len. Csak a második kitörésnél közeledik a nőhöz.
Úgy alakul a helyzet, hogy Tosca a karosszékbe
kényszerül, Scarpia pedig előtte térdelve -
erőszakosan az ölébe hajtja a fejét. Amikor aztán
a nő beadja a derekát, elegánsan mögéje lép,
hozzásimul, hátulról a nyakába csókol. Mohos
Nagy Eva arcán ebben a pillanatban ott látni teljes
belső vívódását. Hogy mélységesen undorodik
ettől az embertől, ám mégsem taszíthatja el ma-
gától, mert ki van neki szolgáltatva. Csak ezt az
undort kellett volna valahogy indokolttá tenni.
Különösen mert Bede Fazekas baritonja olyan
szép, férfias színnel, olyan rokonszenvesen szól,
hogy azzal aligha tudna undort ébreszteni. Bede
Fazekas Csaba nagyszabású és különleges sze-
repformálása az előadás legnagyobb értéke.
Ugyanakkor sajnálatos, hogy ennek az alakítás-
nak nincsen centruma, nincs meg benne az a
pont, ahonnan szemlélve megérthetnénk, illetve
hitelesíthetnénk ezt az embert.

Mohos Nagy időnként kicsit idejétmúltnak hat,
de legjobb évein túl is tehetséges, rutinos
címszereplő. Albert Tamás kiegyenlített, bár szá-
momra kevéssé vonzó színű hangon formálta
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meg szólamát. Viszont: jó lenne, ha lefogyna.
Manapság az illúziókeltő megjelenés éppúgy
hozzátartozik az operához, mint a szép hang. Ha
egy énekes elhízik, az önmagával szembeni
igénytelenségről árulkodik. Végül: egyetlen elő-
adáson ritkán hall az ember egyszerre két olyan
rossz basszust, mint Schwimmer Jánosé (Sek-
restyés) és Gogolyák Györgyé (Angelotti).

A színház zenekara biztos tudással, plasztiku-
san játszott. Az ifjú Kesselyák Gergelynek pom-
pás pillanatai voltak. Főleg a második felvonás
legsűrűbb perceiben érezte elemében magát.
Akadt néhány ügyetlensége is, amely valószínű-
leg rutintalanságból fakad. Mindenesetre határo-
zott drámai tehetséget árult el; minden bizonnyal
komoly zenés színházi jövő előtt áll. S kezdő
dirigenstől hatalmas eredmény, hogy a produkció
biztos zenei lábakon áll.

Miskolcon egyelőre minden évadban egy ope-
rabemutatóra futja. Két évvel ezelőtt Majoros
István hagyományos Traviatát csinált. Tavaly
Szikora János izgalmas, újszerű Varázsfuvolát.
Idén ismét Majoros és ismét tradicionális
előadást rendezett. Az adott feltételek mellett
talán jobb volna egyféle stílus mellett kikötni,
mert így nem sokféleségről van szó, hanem ar-
ról, hogy a közönség minden évben kénytelen
valami másra átállni.

Budapest: Molnár, a sikerkovács

Harmadik estjéhez érkezett a Magyar Állami Ope-
raház Wagner-sorozata. Június 2-án a Siegfried
került színre. A teljes tetralógia műsorra tűzése
sok szempontból dicséretes. Persze bírálni is
lehetne éppen, hisz ilyen méretű művészi vállal-
kozáshoz a Magyar Állami Operaház erői ma csak
részben elégségesek. Anélkül, hogy már az ele-
jén állást foglalnék a kérdésben, emlékeztetnék
rá, hogy a dolognak van hagyománya. A hetve-
nes években Lukács Miklós igazgató is egymás
után tűzte műsorra mind a négy darabot. Ami a
teljes tetralógia bemutatásának igazán értelmet
adhat, az az egységes keret: a közös karmester,
rendező, díszlet- és jelmeztervező. S a négy este
együtt akkor ad igazán többletet, ha valamilyen
erő összefogja őket. Ez itt adva van, hisz a zenei
irányítás rendre Jurij Szimonov, a színpadi Nagy
Viktor kezében van. Persze az egységes elgon-
dolás kevés, színvonal, tehetség is kell az ered-
ményességhez. Hiszen ha valakiről idő közben
bebizonyosodik, hogy nem képes megfelelni a
feladatnak, akkor jobb őt menet közben lecserél-
ni, az egyenetlen jó még mindig jobb az egységes
rossznál.

Az előző két estét nem láttam, de annak alap-
ján, amit olvastam és hallottam róla, nem tartot-
tam elképzelhetetlennek a rendezőcserét. Külö-

nösen, hogy A Rajna kincse bemutatója idején
Nagy Viktor még az Opera főrendezője volt. Azóta
viszont megvált ettől a címtől, s más lett a direk-
tor is. Az előző, megbízott főigazgató, Vámos
László mindenesetre megbízott egykori tanítvá-
nyában, s a Siegfriedre is őt kérte föl. A végered-
mény felől nézve többek szerint igaza volt: Nagy
Viktor tetralógiarendezése darabról darabra ja-
vul. Ezt megítélni nem tudom, azt viszont halkan
megjegyzem: a Siegfried lényegesen egyszerűbb
feladat az előző kettőnél. Mármint rendezői
szempontból.

Szinte kamaradarabról van szó: kevés sze-
replő lép benne színpadra, egyszerre háromnál
több soha, és még ez is kivételnek számít; leg-
többször csak egy vagy két embert látunk. Rá-
adásul Alberich, Erda, Fafner és Brünnhilde
egyetlen felvonásban jelenik meg, Mime pedig
csak kettőben, Mondhatnánk, így még nehezebb
lekötni a néző figyelmét négy órán át. Szerintem
csak az alapvonalakat kell fölvázolni, a többit
megoldják az énekesek.

A Rajna kincse és A walkür teli van nehéz
színpadi problémákkal a folyóban ficánkoló
sellőktől a lángoló sziklaszirtig. Nem is beszélve a
rengeteg szereplőről - mindkettőben tizennégyen
vannak: istenekről, istennőkről, sellőkről,
óriásokról - s a bonyolult viszonyokról. Ehhez
képest a Siegfried lapidárisan egyszerű. Egyet-
len igazi színpadi probléma van benne: a sár-
kány megjelenítése. Nagy Viktor és Csikós Attila
díszlettervező ezt közepesen oldotta meg. Sieg-
fried beleszúrja kardját a földbe, mire a föld
megemelkedik, s kiderül róla, hogy az a sárkány
teste. Az ifjú hős pedig ott áll egy világító domb
tetején, s cövekként ott áll mellette a leszúrt kard
is. Nem épp revelatív megoldás, de legalább nem
kínos.

A díszlet és a tér felvonásról felvonásra elvon-
tabb lesz. Az első kép, Mime lakása szép, nyo-
masztó hely. Olyan, mint az Óbudai-szigeten egy
évek óta elhagyott műhely. Minden sötétszürke
és piszkos, beleértve magát Mimét is. Az ember-
nek határozottan az a benyomása, hogy ez az
ember nemcsak koszos, de büdös is. Vágó Nelly
egy hajléktalan szakadozott, mocskos rongyaiba
öltöztette Rozsos Istvánt, mintha a figura szük-
ségszálláson tengetné életét. Nincs semmi kom-
fort, semmi otthonosság, semmi szépség sem
Mime házában, sem a lényében. Nem csoda, ha
ez a szőke fiatalember annyira utál itt lenni, és
viszolyog a nevelőapjától! Sikerült a felvonást
alaposan alulvilágítani, sokszor csak meresztgeti
az ember a szemét, hogy lássa, mi történik.
Színpadon a sötétség és a világosság jelzésérté-
kű s főképp viszonylagos fogalmak. A folyama-
tos sötét először fárasztó, majd idegesítő.

Van ebben a felvonásban egy kitűnő színpadi
ötlet. A színpad közepe ugyanis mintegy fél mé-
terrel alacsonyabban van a többi résznél. Amikor

elindul a darab, az ember szinte fölujjong a
leleménytől: hát persze, hiszen Mime törpe! Eh-
hez az illúzióhoz nem kellene más, mint hogy a
páros jelenetekben ő mindig az alsó szinten
maradjon, s nyomban teljesen természetesen
jönnek létre a torz arányok, akár Siegfried, akár a
Vándor van vele a színen. A rendező azonban
időnként megfeledkezik erről a lehetőségről, és
amikor a szereplők egy szinten állnak, oda az
illúzió. Egyébként ebben a mű-helyben minden
valódi akar lenni: kemence, üllő, kalapácsok,
fogók, még a fazekak is. Ami-kor Siegfried
kovácsolni készül, rendesen be-fűt. Fahasábokat
dobál a tűzre, majd hatalmas fújtatóval gerjeszti
a lángokat. A két nagy vas-kar mintha Nagy
Viktor előző rendezéséből, A köpenyből került
volna ide, csak ezúttal funkciója is van. Hatásos
a felvonás vége is, ahogy Siegfried az
összekovácsolt Nothunggal ketté-vágja az üllőt,
az tényleg szétesik, s tűz csap föl belőle.

A második felvonásban jelképes erdőt látunk: a
fákat festett függönyök formálják, a harmadikban
pedig szinte üres a szín. Erda a színpad mélyen
lesüllyesztett közepén, mintegy a föld alól jelenik
meg. Brünnhilde sziklája pedig hosszú lépcsősor.
Itt viszont a rendező ügyesen és szuggesztíven
világít. Különösen a Vándor és Erda jelenetében
nyilvánvaló, hogy az üres tér-ben álló ember
egymaga milyen hatásos tud lenni.

Persze csak a jelentős ember, az igazi művész.
A Siegfried első serepeosztása tele van jelentős
művészekkel. Igaz, második gárda szinte nincs
is: a négy legfontosabb szerepnek csak egy-egy
gazdája van. Ha így nézem, az előadás élére van
állítva, hisz bármelyikük kiesése esetén nem le-
het játszani a darabot. Ugyanakkor Mimére és a
címszerepre nehéz volna más alkalmas énekest
találni az Opera mintegy százhúsz szólistája
között.

A tetralógia fölújítása mellett talán a legfőbb
érv volt, hogy van egy igazi Wagner-tenorunk. A
nyolcvanas évek elején Molnár András fölbukka-
nása tette lehetővé, hogy élete utolsó operabe-
mutatójaként Ferencsik János elvezényelhesse a
Parsifalt. De nélküle nem lehet ma játszani a
Trisztánt és most már a Siegfriedet sem. Végig-
énekelte a teljes Wagner-repertoárt, palettájáról
már csak Az istenek alkonya hiányzik. Ha azt
mondjuk, hogy MOlnár szinte erre a szerepkörre
született, s ebben pillanatnyilag magasan ki-
emelkedik az Operaház mezőnyéből, nem sokat
mondtunk. Az ő esetében a tehetség és a magas
színvonal mindig kétségbevonhatatlan.

Soha nem volt azonban Molnár ilyen rokon-
szenves, spontán, szeretni való. Köteteket írtak
össze Wagner kedvenc szereplőiről: a bölcs bal-
gáról meg az öntudatlan hősről. Molnár most
olyan magátólértődően adja ezt a komplexumot,
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Molnár András (Siegfried) és Temesi Mária
(Brünnhilde)

hogy az ember egy csapásra megérti a problé-
mát. Sőt furcsa kételye támad: hol itt a prob-
léma? Az alakításhoz vagy inkább az emberhez
egy kicsi, szinte epizódszerű jelenet adja a
kulcsot. Amikor Siegfried megérkezik az erdő
mélyére, és madárdalt hall, sípot készít magá-
nak. Vesz az erdőből egy darab fát, majd elkez-
di farigcsálni - a szent Nothunggal! De nem
szól jól, hát foga közé kapja, és rág rajta egy
kicsit. Még mindig elégedetlen, nosza, hegyezi

tovább a bűvös karddal. Az egész annyira
meglepő, annyira ellentmond a wagneri fenn-
költségnek, hogy akár egy olasz vígopera
részlete is lehetne. A közönség veszi is a
lapot, és mosolyrafakad.

S innen nézve felrémlik az is, ahogy Siegfried
az első felvonásban az összekovácsolásnak ne-
kifogott. Tűzgerjesztés, fújtató, lépcsőn föl,
lépcsőn le, kötény, szerszámok- mind, mind art
sugallták, hogy ez a fiatalember nagyon komo-
lyan munkához látott. Nem bűvös erővel meg
efféle homályos varázslatokkal ragasztja össze a
pengét, hanem kemény munkával. Amihez Mime
mindig is túlságosan lusta volt, nem csoda, ha

nem sikerült neki. Az első két felvonás
természeti-természetes Siegfriedjét Molnár
játékosan, könnyeden oldja meg. Szerintem itt
sokkal jobb és hitelesebb, mint az utolsó
fölvonás szerelmi duettjében, ahol a maga
szokásos fennköltségével énekel. Megdőlt a
tétel, hogy Molnár a nagy emelkedettség
énekese. Az ilyen feladatokban mindig is mély
tisztelettel, ám határozott viszolygással
hallgattam őt. Siegfriedként viszont a legnagyobb
örömmel.

Valószínűleg a hangja lehet megtévesztő, ez
a nagy erejű, hidegen csillogó, ám alapjában
könnyed tenor. Molnár Andrásnak Siegfried nem
egyszerűen a legjobb Wagner-szerepe.
Felszabadító erejű nagy találkozás ez, mind az
énekes, mind a közönség számára. Mindez
különösen azért érdekes, mert vokálisan ez talán
a legnehezebb Wagner-tenorszerep. A
leghosszabb, a legsúlyosabb. S Molnár
könnyedségének alapja, hogy a szólam
kiemelkedő nehézségeit fölénye-sen győzi,
magasrendű énekművészettel old-ja meg.

Ami a hőstenoroknak a címszerep, az a karak-
tertenoroknak Mime. Gigászi, sokrétű feladat,
hogy mást ne mondjak, a teljes másfél órás első
felvonásban a színen van és énekel. A jó epizo-
distáknak is nagy hagyományuk van ezen a
szín-padon, elég talán Kishegyi Árpádra és
Palcsó Sándorra utalni. Rozsos István hangilag
maga-biztosan, jó szövegejtéssel énekli a
szerepet. Ahogy görnyedten jön-megy a
színpadon, elfoglalt fűszeresre emlékeztet. Ez a
Mime különös alak, de nem félelmetes, nem
veszélyes. S meg-oldatlan marad a második
felvonás híres jelenete is, amikor Siegfried nem
azt hallja, amit Mime mond, hanem amit gondol.
Ez hihetetlenül áttételes szituáció, valahogy
meg kellene különböztetni az előzőktől. Ebből az
előadásból a distinkció hiányzik.

Berczelly István alakítása merő ellentéte Ro-
zsosénak: ő alig csinál valamit a színpadon. Csak
bejön, megáll, időnként fölemeli a karját vagy a
dárdáját. Ráadásul széles karimájú kalapja álta-
lában eltakarja az arcát. (Nem rossz leleményez,
hisz szerepe szerint ő Wotan - álruhában.) Am
jelenléte és mozdulatlansága mindig hangsú-
lyos, mindig erőt mutat. Es persze erőt mutat a
hangja is. Berczelly baritonját az olasz
operaszerepekben fiatalabb korában is közepes
minőségűnek találtam. Mára azonban egyenesen
nevetségesen szól, kiöregedettnek hat. Wagner
muzsikájában viszont egészen más minőséget
mutat: konzisztens, hatásos, gyönyörködtető.
Ritka kvalitás, hogy egyfajta fenséggel szól. A
Ring legrövidebb és legmagasabb hangfekvésű
szerepe a Siegfried Brünnhildéje, mindössze
egyetlen jelenete van. Igaz, hogy az a finálé, és
előtte hosszú, nehéz és szép szerelmi kettőst
énekel. Misura Zsuzsa a tőle megszokott maga-
biztossággal, fényes hangon énekelte a szerepet,
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s a nagyszerű előadást méltóképpen koronázta
meg egy átható magas cével.

Gurbán János Alberichjének nagy előnye, hogy
hangja egészségesen, magvasan szól. Nagy
hátránya viszont, hogy figuraformálásról nem
beszélhetünk. Alakítása kimerül egyfajta derékban
görnyesztett tartásban, amely, gondolom, a
gonoszság metaforájának van szánva. Amit
hallunk, szövegfel-mondás. Amit látunk,
szereposztási tévedés.

A kifogások ellenére a Siegfried kiemelkedő pro-
dukció lett. Ha lényegében csak egy szereposztás-
ban is, de a Magyar Állami Operaház nemzetközi
színvonalú előadást tudott kiállítani. S kiállított egy
karmestert, aki igen magas színvonalon felelt meg
a darabnak. Jurij Szimonov rendszeres vendégkar-
mestere nálunk a Wagner-operáknak. Mostani
Siegfriedjére talán a végiggondoltság a legjel-
lemzőbb. Az, ahogyan a hatalmas darabot egység-
ben látja és láttatja. Kivételes erővel képes össze-
fogni az együttest és érzékeltetni Wagner zené-
jének folyamatjellegét. Az interpretáció fűtött és
drámai. Némelyek kissé talán hajszoltnak találják,
ám ha az ember belső tempója időnként lassúbb
zenét kívánna, bőségesen kárpótolja a produkció
egészének egysége és színvonala. Az Operaház
zenekara odaadóan követte a

karmester pálcáját Nem tudom, a szenvedély
számlájára kell-e írnunk, hogy a zenekar időnként
bizony elnyomta az énekeseket. Pedig nem épp
kicsi hangú énekesekről van szó. Amikor épp a
kovácsdal legszebb részeiben alig hallottam Mol-
nár tenorját, elgondolkodtam, hogy talán nem
véletlenül épített darabjaihoz Richard Wagner
fedett zenekari árkot...

A tetralógia második estéje az évad végének
nagyszabású meglepetése volt. Összefogott,
színvonalas produkció. Tudtuk, hogy van Sieg-
friedünk. Nem sejtettük azonban, hogy ilyen
nagyszerű Siegfriedünk van. Vajon lesz-e Brünn-
hildénk is az utolsó, a harmadik estére?

Verdi: A végzet hatalma (Szegedi Nemzeti Színház)
Díszlettervező: Juhász Kati. Jelmeztervező: Vágvölgyi

Ilona. Rendezőasszisztens: Toronykőy Attila. Vezényel:
Pál Tamás és Molnár László. Rendező. Galgóczy Judit.

Szereplők: Szakály Péter/Lőrincz Zoltán, Sümegi Eszter
m. v./Szilfai Márta m. v., Anatolij Fokanov m. v. / Réti
Attila, Wendler Attila m. v. / Andrej Lancov m. v., Rácz
István m. v ./ Altorjay Tamás, Gyimesi Kálmán/ And-
rejcsik István, Szonda Éva/Vajtla Júlia/Erdélyi Erzsébet,
Kovács Hegedűs István/Piskolti László, Lőrincz Zol-
tán/Fazekas Zoltán, Medgyesi Zoltán, Csíkos Erzsé-
bet/Tóth Judit.

Verdi: Simon Boccanegra (Szegedi Nemzeti Színház)
Vezényel: Pál Tamás. Rendező: Toronykőy Attila.

Szereplők: Gyimesi Kálmán, Iván lldikó/Vámossy Eva,
Réti Attila, Vajk György, Gregor József, Altorjay Tamás,
Szakály Péter, Kovács H. István, Tóth Judit.

Puccini: Tosca (Miskolci Nemzeti Színház) Díszlet-
jelmez: Zeke Edit. Zenei vezető: Regős Zsolt.

Asszisztens: Melkvi Beáta. Vezényel: Kesselyák Ger-

gely, Molnár László m. v. Rendező. Majoros István.
Szereplők: Pirisi Edi/Mohos Nagy Eva m. v., Vajk György
m. v./Albert Tamás m. v., Tóth János m. v./Egri
László/Bede Fazekas Csaba m. v., Gogolyák György m.
v./Egri László, Schwimmer János m. v./Lőrincz Zoltán m.
v., Dézsy Szab Gábor, Molnár Erik, Pécskay Tibor,
Simon Magdolna, Orbán Ádám.

Richard Wagner: Siegfried (Magyar Állami Operaház)
Díszlet: Csikós Attila. Jelmez: Vágó Nelly. Vezényel: Jurij

Szimonov m. v. Rendező: Nagy Viktor.

Szereplők: Molnár András, Rozsos István, Berczelly
István, Gurbán János, Hantos Balázs/Rácz István, Ta-
kács TamaralWiedemann Bernadett, Misura Zsuzsa/
Temesi Mária, Fekete Veronika/Ardó Mária.

Siegfried: Molnár András (Korniss Péter fel-
vételei)


