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z idei miskolci operafesztiválnak – Peter
Konwitschny pozsonyi Anyegin-rendezésén*

kívül – a moszkvai Helikon Színház vendégjátéka
volt a legnagyobb eseménye. Egy fiatal csapat,
amelynek mondanivalója van a mûfajjal, és zenei-
drámai összmûvészetként kezeli. Két markáns 
remeket hoztak a „szláv tematikába”, Muszorgszkij
Borisz Godunovját és Sosztakovics Kisvárosi Lady
Macbethjét. Mindkét elôadásnak ugyanaz a kar mes -
tere (Vlagyimir Ponkin), a rendezôje (Dmitrij Bert man)
és díszlet-jelmeztervezô párosa (Tatyjana Tulub -
jeva és Igor Nyezsnij), ami határozott elképzelésrôl
és következetes mûhelymunkáról tanúskodik. 
A zeneileg is több mint korrekt, jó muzsikusokból 
és szép hangú énekesekbôl álló társulat vezér-
egyénisége szemlátomást a rendezô – ô határozza
meg a produkciók színházi szemléletét.

A Boriszt Sosztakovics hangszerelésében játsszák,
ami jelzi az eredetinél – és különösen a sokáig meg-
kerülhetetlennek tartott Rimszkij-Korszakov-változat-
nál – nyersebb, karcosabb, keményebb zenekari
anyagkezelést. Ami a képek fakultatív sorrendjét illeti,
az elôadás Borisz halálával zárul, a forradalmi jelenet
pedig kimarad. Bertman a családi drámára koncentrál
– a kezdés pillanatában, még a cárválasztás elôtt
Borisz és két gyermeke talpig fehér ruhában, egymást
átölelve gubbaszt a színpad közepén –, a címszereplô
líraibb, introvertáltabb figura a szokásosnál, ôrülete
nem teátrális szcéna, hanem belsô tépelôdés. Egé sz -
ben véve a dráma intim, kamara jellegû, annak ellené-
re, hogy a színpadteret betöltô hatalmas fém lépcsô-
rendszer, közepén egy liftként föl-le közlekedô, be-
akasztható vörös bársonykordonos, szószékszerû
emelvénnyel (rajta a késôbb használatba vett, az elején
önmagában álló cári palásttal mint a hatalom jelképé-
vel) impozáns látvány. A nép az elsô jelenetben a lép-
csô alá szorul, csak karok erdeje nyúlik ki kenyérért es-
dekelve, késôbb a bojárok koreografált mozgással köz-
lekednek a lépcsôfokokon, ruhájuk a vörös szín
kü lönféle árnyalataiban játszó fantáziakosztüm, karak-
terükben nincs sem oroszos, sem (a szandomiri kép-
ben) lengyeles, inkább szemkápráztató stilizációk.
Csak a bojársapkák oroszosak, elszórtan a lépcsôn,
mint a hatalom szimbólumai.

A hatalomról van szó, természetesen. Bármelyik
ôrült aspirálhat a legfôbb hatalomra, sugallja a rendezô.
Grigorij szerzetes, az Ál-Dimitrij azonos a Bolonddal –
a két szerepet ugyanaz, Vaszilij Jefimov alakítja.
Az ôrültnek látszó ötlet mûködik, nem utolsósorban a
magas, sovány – karcsú tenorjának korlátlan terjedel-
mi és technikai lehetôségeit kihasználó – kiváló éne-
kes-színész jóvoltából. A hektikus, állandóan vakarózó,
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idiótán nevetgélô figura
egyfelôl „a nép lelke”,
másfelôl az eszement vi-
lág terméke, akit bárki
felhasználhat hatalmi
céljai érdekében. A szan-
domiri jelenetben, ame-
lyet ugyanabban a ron-
gyos-koszos gúnyában, mezítláb játszik végig, eszköz
a katolikus klérust képviselô Rangoni kezében – a pap
és Marina között egyértelmû az erôs szexuális kapocs
–, és ôrülten villogó szemében, kitéve az erotikusan
fûtött lány gerjedelmének, megjelenik a szédült hata-
lomvágy. Sujszkij herceg nemcsak a megszokott kiis-
merhetetlen intrikus, hanem nyilvánvaló manipulátor,
aki az utolsó jelenetben voltaképpen a leláncolt Pimen
szájába adja a szavakat („leszinkronizálja” a szerzetes
elbeszélését), hogy a rémmesével elindítsa az elgyötört
Borisz végsô haláltusáját. Fjodor cárevics igazi kis sen-
kiházi – magára próbálgatja a cári palástot, amelynek
bélése nem más, mint Oroszország birodalmi térképe
–, aki alig várja, hogy apja helyébe lépjen. Az eredeti-
leg mezzoszopránra írt szerepet Ilja Iljin baritonista
énekli, alacsony, koraérett fiú, az utolsó jelenetben
nyakkendôs, sötét öltönyben jelenik meg – nehéz nem
Vlagyimir Putyinra gondolni a láttán.

Bertman értelmezése a Puskin-drámát idézi, amely-
nek viszont shakespeare-iek a gyökerei. A történelmi
metafora nincs korhoz vagy nemzethez kötve, a drá-
mai erôvonalak hierarchikusan és szimbolikusan van-
nak fölrajzolva, a lényeg nem a külsôségekben, hanem
az emberi viszonyrendszerben látható – a rendezô
szemlélete rokonságot mutat Kovalik Balázséval.
Mindez egyszerû, világos, áttekinthetô színpadi struk-
túrában történik. Pimen cellája és a határ menti kocsma
egy-egy lépcsôszakasz megemelkedésével, a mögötte
keletkezett „ablakban” játszódik – az utóbb említett je-
lenet, a bohócsipkás Miszaillal és a bordélyos-kocsmá-
rosnéval, akármelyik Shakespeare-darabba, mondjuk,
a IV. Henrikbe is beleillene. A kórusok – tömören, egy-
ségesen szólnak, miközben a kórustagok lazán, önálló
személyiségként mozognak – stilizált tömegábrázolá-
sok, az egyének néha a szó szoros értelmében arctala-
nok (fejükre húzott harisnyaálarcot viselnek), néha
kollektív pszichológia szerint viselkednek, Marina ud-
varhölgyei például elôkelôen gunyoros mosollyal és
pózzal kísérik úrnôjük hatalmi álmait, a cári államta-

nács pedig harisnyaálarca elé tartott szemüvegen át fi-
gyeli Borisz haláltusáját. Csupa fiatal mindenütt, nem-
csak a kórusban. A Boriszt alakító Alekszej Tyiho -
mirov szép szál, slank ifjú, meleg tónusú, nem annyi-
ra szlávos-kormos, inkább bársonyos lírai basszussal,
amelyet nem ereszt ki, hanem azt csinálja, amire való:
énekel vele.

Ha a Borisz a beidegzéstôl való eltérés miatt találko-
zott is némi fenntartással, a Kisvárosi Lady Macbeth –
tényleges ismeretlen-
sége okán – sokksze-
rûen érte a nézôket.
Tapintható volt a le-
nyûgözöttség. Jog -
gal, mert az elôadás
frenetikus. Nyoma
sincs benne annak a
finomkodó-szépelgô-
tragizáló felfogásnak,
amelyben a budapes-
ti Operaház játssza
Sosztakovics darab-
ját. Bertman vesézô,
kegyetlen, úgyszólván
kíméletlen grotesz-
ket, kriminálabszur-
dot állít elô, olyasmit,
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ami a legteljesebb mértékben megfelel a Leszkov-re-
gény ugyancsak Shakespeare-re utaló szüzséjének – és
a partitúrának. (A Mis kolci Nemzeti Színház antimu-
zikális, dobozszerû akusztikája, amely Puccinit, Verdit
és Csajkovszkijt „kiszárítja”, kifejezetten jól áll
Sosztakovicsnak, és a Helikon Színház zenekara telje-
sen váratlan, sokak fülének „melodikátlan”, tömbsze-
rû hangzáskolosszusokkal lepett meg.)

Szó sincs kupecgazdaságról, falusi környezetrôl, pa-
rasztdrámáról, az elôadás mai „polgári” környezetben
játszódik, egy olyan szobában, amely színpadszéles-
ségben húzódó többszörös csôrendszerével, csapjai-
val, rácshálózatával leginkább alagsori kazánházra ha-
sonlít, középpontjában – végképp oda nem illô elem-
ként – egy pipacsvörös, tologatható, olcsó és randa
mûbôr pamlaggal. A kereskedôcsaládban a férfiak –
apa és fia – öltönyös emberek, körülöttük titkárok és
titkárnôk, a cseléd bóbitás szobalány, Katyerina, az
utált férje és rabtartó apósa mellett magányosan
sorvadó szépasszony pedig bíborszínû, dekoltált esté-
lyi ruhát visel. Amikor éjszakára felügyelet nélkül
hagyják, a díszlet hátterébôl elôhúznak egy szabályos
ketrecet, és lakatot tesznek rá. Az ordító metafora kizár
minden realista-naturalista részletet, egyértelmûen az
emberi (állati) kapcsolatok kegyetlenségére teszi a
hangsúlyt. Szergej, az „új munkás” – ô is öltönyben –
leveri a ketrecrôl a lakatot, és gesztikus egyértelmû-
séggel teszi magáévá Katyerinát egy skaifotelben. A
máskor jámbor muzsikokból álló háznép itt félmezte-
len „fekete sereg” – pantalló és földig érô, „azbeszt”-
kötény, úgy festenek, mint az olvasztárok –, fenyegetô,
sötét indulattal molesztálják a szobalányt, Szergej
megfenyítését pedig koreografikusan, tomboló tánc-
cal, földhöz vert szíjak csattanásaival érzékeltetik, mi-
közben az áldozat a színpad más részén, szenvedô tar-
tásban tûri el a verést.

Az elôadás akkor fosztja le magáról végképp a klasz-
szikusok közvetítése mint kultikus szolgáltatás cím-
két, amikor az esküvôi mulatság jelenetét gitáros-mik-
rofonos, ôrjöngô rockká vadítja Sosztakovics zenéjére.
Ehhez képest a tányérsapkás rendôrök beállítása csak
enyhe burleszk. A bulizó fiatalok egyetlen szempillan-
tás alatt lekapják a magas támlájú, fémvázas székekre
húzott tüllt, hogy a széksorból rácshálózat váljék a gyil-
kosok letartóztatásakor. (Boriszt korábban szíjjal foj-
tották meg, a férjet, Zinovijt pedig Katyerina – bár a
gombavacsorába tett méregrôl énekel – borral mérge-
zi meg.) Szibériába tartó menet természetesen nincs,
az utolsó kép változatlan helyszínen játszódik. A ve-
télytársnô Szonyetka ugyanazt a bíborvörös estélyit vi-
seli, mint korábban Katyerina – ô a „tajgai menetre” az
esküvôi fehérben maradt –, a két hasonló küllemû nô
egy hosszú sál két végét fogva, egymást egyre jobban
bepörgetve örvénylik bele a szimbolikus halálba.

A címszerepet éneklô erôs testalkatú, magas, deko-
ratív Szvetlana Szozdatyeleva hatalmas, kiegyenlített
drámai hang birtokosa, amely fénytörés nélkül teljesí-
ti a lírai passzusokat is, de hatása mindenekelôtt az
energiák sugárzásában van. A Szergejt alakító Vagyim
Zaplecsnij is megnövekszik a Borisz „fedett” Sujszkija
után. Bár visszafogott vokalitásában is érezni lehetett a
mögöttes erôt, Szergejként minden tekintetben majd’

szétveti a legénykedô férfiasság. Kszenyija Vaznyikova
– a Boriszban Marina, itt Szonyetka – erotikus nôs-
tény, csábos hangszínnel. A pópa burleszkszerepében,
különösen egy bizarr részegjelenetben Alekszej
Tyihomirov nagyobb sikert aratott, mint elôzô este
Boriszként. Az a klasszicitást kortárs érzülettel felül-
író, minden részletében végiggondolt, kivételes szak-
mai tudással közvetített operai szemlélet, amelyet a
rendezô Dmitrij Bertman képvisel, s amelynek közön-
séghatását a Borisz esetében még visszafogta a ha -
gyomány, a Kisvárosi Lady Macbeth esetében a miskol-
ci publikumnál is csatát nyert.

Hangsúlyos rendezôi jelenlét jellemezte Az eladott
menyasszonyt is a debreceni Csokonai Színház elôadá-
sában. A lengyel Andrzej Bubien nem visszahúzódó
típus, már a nyitány hangjait elnyomja a nézôtér két
oldalán kurjongatva-sikongva színpadra rohanó sze-
replôkkel – lányokkal, legényekkel, szatyros asszony-
ságokkal –, akikrôl függönynyitáskor kiderül, hogy egy
kultúrhodályba igyekeztek, részint mint nézôk, részint
mint a bemutatandó elôadás résztvevôi. A helyszín át-
menet a tornaterem és csarnok között, van bordásfal,
kosárlabdakellék, de bárpult is bárszékekkel. A szerep-
lôk egy része beöltözik a ruhatárból választott – mai –
viseletekbe, a többiek a közönséget alkotják. (A díszlet
és a jelmez itt is egy kézben, Anita Magda Burd zins -
káéban van.) Minden mozgalmas, és minden csúcsra
koreografált. A koreográfusok – Fejes Kitti és Katona
Gábor – fôszereplôk. Minden helyzet, zenei frázis és
vokális megnyilvánulás „le van mozogva”. A magán-
énekesek egy-egy, a karakterre jellemzô állandó gesz-
tuson kívül bonyolult, összehangolt mozgásrendszert
teljesítenek, a kórus groteszk csoportkoreográfiákat
hajt végre mint „közönség” vagy „közvélemény”, a tán-
cosok – a háttérben ugyan – csaknem önálló attrakció-
sororozatokhoz jutnak. A mozgalmasság olykor rend-
kívül kifejezô (például egy bizarr családi kvartettben),
olykor inkább kihívó (Mar̂enka az egyik együttesben
folyamatosan székeket hajigál, még hátrafelé is, ame-
lyet a kijelölt táncosnak el kell kapnia).       

Bubien nem falusi folklórként kezeli a Smetana-
vígopera cselekményét, és a banális nagygazdás-me -
nyecs kés közhelyek helyett, amelyek többnyire álldigá-
lásokkal és csípôre tett kezekkel szoktak untatni, kor-
társ szemléletet képvisel. Ez mindenképp többet ér,
mint a kiüresedett, illusztratív tradíció. A baj az, hogy
nem ismer mértéket, és fôleg, hogy többet mesél el
rendezôi eszközökkel, mint színésziekkel, vagyis a
gondolat nem a karakterekbôl, illetve a köztük lévô vi-
szonyok árnyalásából fakad. Jeníket – magyarul Jánost
– kitapétázzák bankókkal, amikor cselbôl, jövendô há-
zasságuk megalapozása céljából „eladja” menyasszo-
nyát. Jeník hetyke fiatalember, a pénz pedig megront-
ja az idillt, amit abból tudunk meg, hogy a pozitív int-
rikába beavatatlan Mar̂enka kiábrándul cseles és
anyagias vôlegényébôl. Nem minden ok nélkül, mivel
az esküvô násznépe a szó szoros értelmében átlép raj-
ta: egyszerûen nem létezônek tekintik a csalódásában
ájultan a földre zuhant lányt. Nem újdonság ez a fals
hepiend – számos Shakespeare-darab végzôdik az
egymáshoz nem illô párok muszáj-boldogságával –,
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de könnyû megoldás csak a struktúrát mutatni és ki-
hagyni az embert. A rendezô helyett az énekesnônek
kellene eljátszania a belsô történést.

Kriszta Kinga el is tudná. Az élete elsô fôszerepét –
tulajdonképpen elsô szerepét – abszolváló, kórustag-
ból lett szólista komoly tehetség, telt, kiegyenlített, ki-
váló minôségû szopránja van (technikailag még fej-
lôdni fog), hatalmas elánnal, valósággal önfeláldozóan
veti bele magát a szerepbe – és a rendezô kívánságára
számtalanszor a csupasz földre. Az utóbbi merô túl-
zás, annál inkább, mert – ha kérnék tôle – a lélek
hánykolódását is ábrázolni tudná, nemcsak a testét.
Balczó Péter finoman, belsô hitellel, hangban-játékban
virgoncan alakítja a groteszk Vaëeket. Gyôrfi István az
instrukció szerint hányaveti, tenyérbemászó Jeník, vo-
kálisan viszont inkább Siegfriedet harsog. A szolid ze-
nei színvonal a debreceni együttest dicséri, az összha-
tás messze túlhaladja az átlagigényt – a cirkuszbetét
vizuális stilizációja, némileg inkoherensen, kimagas-
lik az ábrázolt környezetbôl, hirtelen mintha a Folies-
Bergère-ben lennénk –, ami a túlhabzó rendezôi vízió
számlájára írható. Több önmagához konzekvens sze-
rénység hasznosabb lett volna, de a végeredmény így is
igazolja a rutinból való kikapaszkodás általános debre-
ceni szándékát.

A miskolci operafesztivált a szememben a produkci-
ók muzikális-teátrális összteljesítménye méri, és eb-
ben a tekintetben az idén – a két Helikon-elôadással, a

debreceniek Smetanájával és a Konwitschny-féle po-
zsonyi Anyeginnel – komoly elôrelépés történt. A teljes
program gazdagságát csak a mûsorfüzetben volt mó-
dom áttekinteni, de amit a színpadon is láttam belôle
– a szegedi konzervatórium végzôseinek Rimszkij-
Korszakov-vizsgáját, a Szadkót (Toronykôi Attila stili-
zációinak ápolt költôiségével), valamint a miskolciaktól
A katona történetét, amelyben Sztravinszkij és Ramuz
testvériesen megosztozott a zenei és narratív szöveten
(Krámer György azonos, magas szinten mûködtette a
szereplôk tánctudását és verbalitását) –, abból kiderült,
hogy az értékek nem korlátozódnak a nagy léptékû
produkciókra.

Tanulságos volt az összevetés azzal, amit ideje (lett
volna) meghaladni. A Kassai Állami Színház Ruszal -
kája kimeríti a vidékiség pejoratív értelemben használt
fogalmát. A napjainkban reneszánszát élô Dvořák-re-
mekmû, amelynek lírai tündérmeséje tele van metafo-
rikus drámai tartalommal a „mélybôl” – no persze:
a tófenékrôl – való fölemelkedésrôl, az éteri helyett az
érzékire vágyásról, a léhaság és a megtisztulás közötti,
valósággal tannhäuseri konfliktusról, komolyan vehe-
tô értelmezés helyett megelégedett táncikáló baleri-
nákkal, háborgó hullámok és vízesések szakadatlan ve-
títésével, a provinciális gyerekelôadások díszletében és
a zöld rongyokba öltözött víziember ósdi konvenciói -
val – mellesleg közepes énekesekkel is. Csak a tisztes-
ség diktálta végignézni. Hogy a nézôben meginduljon
az ellenanyag-termelés.   


