
Nemcsak egy operafilm, de
egy színpadi elôadás többka-
merás felvétele is olyan di-
menziókat, részleteket mutat
meg, amelyeket a publikum
még a zsöllye elsô soraiból
sem láthat. Ha van mit meg-
mutatni. Mivel az éneklés
nehéz munka, bizony sok
operistát teljesen leköt en-
nek fiziológiai oldala, s arra
már nem marad energiája,
hogy a figura gesztusait,
mozdulatait, érzelmeit arcá-
val, kezével, testével is közve-
títse. (Egyesek erre eleve
képtelenek, de a mai közön-
ségízlés ezt már a hangfeno-
ménoknak is nehezen bo-
csátja meg.)

Fiatalabb éveiben állítólag
Gregor József is úgy gon-
dolta, mestersége abból áll, hogy bejön a színpadra, és „a
hasán egy nappal” szépen énekel. Ám amikor én a nyolcva-
nas évek végén megismerkedtem mûvészetével, az egyik
legnagyobb énekes színész, legsikeresebb komédiás volt.
És: médiasztár. A legismertebb magyar operaénekes, akit a
bulvársajtó még népszerûbbé tett. Ezek azonban nem egy-
mástól független, hanem egymásból következô jelenségek.

Gregor elsôsorban buffo basszus volt, de különösen pá-
lyája elsô felében sok drámai szerepet is elénekelt. Ám
késôbb – hozzávetôleg a nyolcvanas évek elején – úgy dön-
tött, hogy a komikus repertoár specialistája lesz. Ezt nem
elsôsorban hangi adottságai indokolták. Basszusa kivétele-
sen szép színû, nagy erejû orgánum volt, tökéletesen alkal-
mas az olasz, a német vagy az orosz repertoár nagy szere-
peinek megelevenítésére is. Különösen korai felvételein
szól káprázatos színnel, sötét tónussal. Késôbb aztán – ta-
lán a saját maga felvállalta specializáció miatt – orgánuma
világosodott, áttetszôbb lett, kevesebb maradt benne a ti-
tok. Ma sokan sajnálják, hogy nem énekelt többet és gyak-

rabban a nagy Verdi-sze-
repkbôl. Ôk tévednek, ami-
kor holmi nagy mulasztást
szimatolnak.

Gregor József alapvetô-
en természetes ember, ösz-
tönös mûvész volt. Akkor
nyújtotta a legjobb teljesít-
ményt, ha nem kellett sze-
repet alakítania, hanem
saját maga lehetett a szín-
padon. Márpedig a civil
életben derûs, jószívû, né-
mi gyarlóságra hajlamos,
közvetlen ember volt. Be-
járta a világot, de szegedi
és gárdonyi lokálpatrióta
maradt. Villamosbérlete
volt, és a tisztítóban a höl-
gyekkel ugyanúgy megbe-
szélte a napi híreket, mint,
mondjuk, a portlandi ope-

ra igazgatójával. Ugyanazt játszotta az Erkel Színház desz-
káin, mint a sarki fûszeresnél. Ez volt az oka hihetetlen
népszerûségének is: minden pillanatában azt sugallta,
hogy ô is hétköznapi ember, közülünk való.

Jellemzô a véleménye egyes szerepekrôl. „Wagnert nem
szeretem, mert félórákat unatkozom, csodálatos ötperce-
kért. Marke királyt a Trisztán és Izoldában soha nem tudnám
elénekelni. Olyan nincs, hogy valaki rajtakapja a feleségét
egy másik palival, és ahelyett hogy szájon vágná, negyedórát
prédikál neki.” Ezért a kispolgár Dalandon kívül nem is éne-
kelt Wagner-szerepeket, bár egy idôben azt mondta, Hans
Sachsszal esetleg megpróbálkozna. Sokáig nem szerette
A varázsfuvola Sarastróját sem, mert a statikus, fennkölt fi-
gura távol állt tôle. „Engem csak akkor írjatok ki, ha az
összes többi Sarastro meghalt, és vidéken van eltemetve” –
szokta mondani az Operaház titkárságán. Aztán valamikor
a kilencvenes évek elején Kovalik Balázs egy szegedi elôadás-
ban azt mondta neki: „Sarastro nem valami elvont eszme
nevében rabolja el Paminát. Egy fenét! Magának! Ô akarja
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Gregor és az ô emléke
( 1 9 4 0 – 2 0 0 6 )

z operaénekes ma már elônyös helyzetben van az örökkévalóság tekintetében. CD-k, DVD-k tömkelege készül élô elôadásokról
és koncertekrôl. Rengeteg „kalóz” is terem, s hála a ma már kitûnô amatôr kameráknak, idôálló minôségben. Nem igaz már

Jászai Mari szép mondása, amely szerint „a színész, ha lelép a színpadról, csak olyan, mint a tavalyi felhô”. Gregor József után
mérhetetlenül sok lemez, videofelvétel, tévéfilm, interjú maradt. Opera, operett, daljáték, oratórium, dal, spirituálé. Mûvészete
nagymértékben megôrzôdött. Csak hát az embert, a mindennapi Gregorunkat nem kaphatjuk vissza immár soha.
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feleségül venni! Csak amikor látja,
hogy az a másik sokkal szebb és fiata-
labb, akkor visszakozik.” Gregor meg-
rázta a fejét, mint aki álomból ébred, s
kitûnô, kifejezetten rá szabott Sarast-
rót alakított. Még azt is kitalálták,
hogy öreg papként ô maga jön ki Ta-
mino elé, és arcát rejtô kalapban kém-
leli az ifjút. Egy alak attól vált számára
kézzelfoghatóvá, ha megtalálta visel-
kedésének emberi indítékait.

1973-ban Vaszy ráosztotta Verdi
Falstaffját. Elôször el se akarta fogad-
ni a baritonra szánt szólamot, de az-
tán egyik legkedvesebb szerepe lett.
A figura valósággal kiált Gregor alkata
és egyénisége után, s emellett jelenték-
telen apróság, hogy néhány magas
hangot kihagyott, vagy falzett énekelt.
A kilencvenes évek végén sajátos elmé-
letet alakított ki: „Falstaff voltaképpen
abszolút basszus szerep. Verdi csak
azért írta, hogy bariton, mert az olasz

basszusok közismerten vékony, szikár emberek. A barito-
nok viszont általában kövérkések, piknikusak, és a figura
ezt kívánta.” Verdi természetesen ennél sokkal jobban ér-
tett az énekhangokhoz, s a szólam elemzése is azt igazolja,
hogy a fekvés és a karakter a bariton magasságát és fényét
igényli. Mindezek ellenére Gregor nagyszerû Falstaff volt,
de valószínûleg szükségét érezte az ideológiának, hogy ag-
gálytalanul ölthesse magára a hájas lovag jelmezét.

Vígoperai hôseit ifjabb éveiben a féktelen komédiázó
kedv jellemezte. Noha zeneileg mindig fölkészült és fegyel-
mezett énekes volt, alakításaiba sok improvizációt épített,
mindig készen egy kis színpadi mókára, váratlan bemon-
dásra. Amikor A sevillai borbély szegedi bemutatóját egy
pénzintézet támogatta, Bartolóként természetesen hang-
zott Gregor szájából: „Ha Don Basilio keresne, várjon meg,
a Postabankba megyek!”

A kilencvenes évek mûvészetének elmélyülését hozták.
A bohóckodás helyett egyre nagyobb hangsúlyt kapott a
buffo figurák belsô drámája. Don Pasqualéjának már nem a
bravúros hadarókettôs volt a súlypontja, hanem a pofon.
Amint arcán csattant Norina tenyere, Gregor arca elkomo-
rodott, ajka lefittyedt, szeme megtelt szomorúsággal. S amint
ezt énekelte: „Te kívántad, Don Pasquale! Nem lesz már
szívedben béke, míg a sír be nem fogad!”, olyan mélysége-
ket tárt föl, mint a Don Carlos Fülöp királyának nagy mono-
lógja. Elfacsarodott szívvel hallgattuk.

Akik bírálták, úgy vélték, alakításai egy kaptafára készül-
nek, minden szerepében önmagát alakítja. Sohasem Don
Basiliót, Dulcamarát, Kecalt vagy Ozmint látjuk, hanem
Gregor Józsefet. De a publikum vagy negyven esztendôn
keresztül elég gazdagnak találta ezt a személyiséget, hogy
ne unja meg.
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A Don Pasqualéban 

Falstaff szerepében
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